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Bevezető gondolatok Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája elé  

Az elvégzett munka lépései és fontosabb dokumentumai  

 

 Gyorsan változó és átalakuló világunk mindig újabb és újabb – kihívásokat is jelentő – 

feladatok elé állítja társadalmunkat, helyi közösségeinket, önkormányzatainkat. A globális 

változások szinte elemi erővel, sőt néha ijesztően hatnak mindennapjainkra, holott e hatások 

jó részét itt, Kecskeméten, a családunkban, a munkahelyeinken, a szomszédságunkban, a 

kisebb közösséginkben éljük meg.  

 Ezért is fontos tudnunk, hogy e globális kihívásokra adható válaszok egy jelentős 

része lokális eredetű, itt az adott helyen gyökerező lehet. Nekünk – a helyi társadalom 

tagjainak, közösségeinek, szakembereinek, szereplőinek, vezetőinek – is komoly részünk és 

szerepünk lehet abban, hogy mérsékeljük a globalizáció kedvezőtlen hatásait, hogy minden 

lehetséges eszközzel élhető és a fejlődését tekintve fenntartható várost teremtsünk a 

Duna - Tisza közén.  

 Az Európai Unió tagjává vált Magyarország első, a közösség által is jelentős összeggel 

támogatott programja a Brüsszelben elfogadott, hét éves tervezési ciklusra szóló Új 

Magyarország Fejlesztési Terv. Ebben a dokumentumban – amely törekszik az unió 

megújulását is eredményezni szándékozó elvek és törekvések adaptációjára – jelenik meg a 

magyar városok funkcionális és szociális rehabilitációját célzó több kiemelt program is. Ezek 

a Dél-Alföld Régió által beterjesztett és a kormány által jóváhagyott Regionális Operatív 

Program egyik fontos részét képezik.  

 A megyei jogú városok, közöttük Kecskemét is, kedvezményezettje lesz e fejlesztési 

folyamatnak, ha megfelelő – a köztestület által is megerősített stratégiával, megfelelő 

tervekkel, megvalósítható – programokkal jelenik meg e forrásszerző versenyben.  

 Ennek egyik legfontosabb előfeltétele, hogy egy – a 2002-ben elfogadott fejlesztési 

koncepció, a 2006-ban jóváhagyott és 2007-ben megújított gazdasági program, valamint 

Kecskemét érvényben lévő településrendezési terve alapján – új típusú terv készüljön. Ez az 

integrált városfejlesztési stratégia – a korábban soroltakhoz képest nem jogi előírás alapján 

készülő – sajátos, ún. forrásszerző tervdokumentum, amely az európai tervezési és 

finanszírozási ciklusokhoz is igazodva 5-7 évre rögzíti a város által megvalósítandó 

jelentősebb fejlesztési programokat, azok városszerkezeti (területi) beágyazottságát, integrált 

települési hatásait a környezetre, a társadalomra, a város vonzáskörzetére egyaránt.  
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 A kecskeméti integrált városfejlesztési stratégia (továbbiakban IVS) előmunkálatai 

tavaly nyáron kezdődtek a Rákóczi út megújítását célzó első ún. megvalósíthatósági 

tervtanulmány elkészítésével. Már ekkor tudható volt, hogy ennek a programnak is 

illeszkednie kell egy nagyobb tervhez, az IVS-hez, aminek a módszertani kézikönyve az 

ősszel látott napvilágot.  

Az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete decemberben kapott felkérést az IVS-sel 

kapcsolatos munkálatok egy részének az elvégzésére.  

A város köztestülete először jóváhagyta a dolgozat elkészítésének munkatervét, 

meghatározta azokat a városfejlesztési körzeteket (összesen 10 területi egységet), amelyek 

Kecskeméten a különböző típusú fejlesztések, akcióterületi tervek és programok számára 

konkrét tervezési térként rendelkezésre állhatnak.  

A következő lépések során – a város és az intézet által közösen működtetett 

konzultatív tanács ülésein kiérlelt gondolatok nyomán;  

• Elkészült Kecskemét város új térinformatika alaptérképe, amely több százezer 

adat befogadására és az adatoknak különböző céllal szerkesztett térképeken 

történő megjelenítésére alkalmas. 

• Kecskemét város önkormányzati hivatala – a megfelelő adatvédelmi szabályok 

betartásával – átadta a település ágazatok és területek szerinti elemzéséhez 

szükséges különböző, általában telektömbök szerinti adatokat. 



                 KECSKEMÉT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 

              MMTTAA  RRKKKK  AAllffööllddii  TTuuddoommáánnyyooss  IInnttéézzeett,,  KKeeccsskkeemméétt,,  22000088..  3

 

 

 
• A nyitott tervezés partnerségi előírásai szerint egyeztető megbeszélések sorát 

tartottuk meg. Először a részönkormányzatokat is vezető városi képviselők 

késztették el saját városfejlesztési területük rövid helyzetelemzését és 

gyűjtötték össze azokat az elképzeléseket, amelyekre részben az adott 

kerületnek, részben akár az egész városnak szüksége lehet.1  

• Ezt követően – nagyszámú megjelent aktív részvétele mellett – városfejlesztési 

fórumokat tartottunk Kecskemét gazdasági szereplői, illetve intézményvezető 

értelmiségiek számára, ahol az IVS készítéséhez kacsolódó tájékoztató 

előadások után élénk vitákban alakult ki az a következő adatlap, amin e fontos 

városi társadalmi csoportok elképzeléseit gyűjtöttük össze. 2  

• Közben elkezdődtek két fontos feladat előkészítő munkálatai. Az ún. 

antiszegregációs tervben a kecskeméti várostestben elkülönülő utcatömböket 

határozott meg a Központi Statisztikai Hivatal a kirívóan szegény, rossz 

életkörülmények között élő társadalmi csoportok adatai alapján. Ezek 

helyzetének javítására külön tervet, illetve programot kell tartalmaznia az IVS-

nek. Nem kevésbé fontos feladat volt a város vagyongazdálkodásának az 

                                                
1 Az ehhez készült adatlapot lásd a bevezető fejezet után.  
2 Az ehhez készült adatlapot lásd a bevezető fejezet után. 
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elemzése és annak rögzítse, hogy Kecskemét vagyona a tervezett konkrét 

fejlesztési tervekben, programokban hogyan szolgálhatja a város jövő 

fejlődését.  

• Az IVS kézikönyv egyes fő fejezeteit (Kecskemét térbeli-településhálózati 

szerepét, a város egyes életjelenségeinek átfogó értékelését, a 

helyzetelemzéseket, az összegzésükként készült SWOT analízist) rendre 

egyeztettük az illetékes szakemberekkel, vezetőkkel.  

• A beérkezett javaslatok alapján elkészült az IVS stratégiai váza, illetve 

azoknak a kiemelt programoknak a végleges listája, amelyek alapján majd 

részletes akcióterületi terveket, megvalósíthatósági tanulmányokat és 

pályázható programokat lehet készíteni, ami ennek a munkának a fő célja.  

 

Az eltelt öt hónap – talán e fentebbi felsorolásból is érzékelhető – természetesen nem 

elegendő egy ekkora horderejű munka teljes kiérlelésére, befejezésére.  

Ez a dolgozat igyekszik egyesíteni a korábbi jelentős tervi dokumentumok 

legfontosabb erényeit és eredményeit is.  
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Az IVS csak akkor valósítható meg, illetve vihető sikerre, ha a város megalapítja azt a 

Kecskeméti Városfejlesztési Társaságot, amely továbbviszi a munkálatokat, konkretizálja a 

programokat, meghatározza azok várható futamidejét, s megszerzi azokhoz a reménybeli 

forrásokat és a város valóban „integrált” szellemben kezd fejlődni.  

Az IVS fenti előzményei alapján továbbfejlesztett dokumentumnak az alábbi részei 

készültek el. 

 

 

Az egyes munkarészek elkészültét és az IVS Közgyűlési jóváhagyását követően szinte 

azonnal elkezdődött az IVS továbbtervezése. Erre azért volt szükség, mert a dokumentum 

elfogadásának folyamatában vált ismertté az a tény, hogy a város fejlődését alapjaiban 

meghatározó és előremozdító beruházásról – Daimler projekt – született döntés. Ennek 

értelmében a tulajdonos Daimler AG. 2012-ig a város déli iparterületen kívánja megvalósítani 

autóipari beruházását. A beruházás volumene és a város életének szinte minden 

szegmensében (közlekedés, oktatás-képzés, szolgáltatások, iparterületek biztosítása, 

lakásállomány, stb.) jelentkező hatásai mindenképpen szükségessé tették az IVS egyes 

fejezeteinek alapos felülvizsgálatát, a fejlesztési irányok, -területek átdolgozását, finomítását, 

hatásainak elemzését, újraértékelését. A tervezési feladat során pontosításra kerültek az 

integrált városfejlesztési stratégia átfogó, tematikus és városrészi céljai is. 

További tervezést igényelt a stratégia, illetve a hozzá kötődő feladatok 

megvalósíthatóságának (partnerség, ösztönzők, a városfejlesztés szervezeti rendszere, 

monitoring) kidolgozása és az antiszegregációs terv véglegesítése. 

Mindezek figyelembe vételével, illetve az önkormányzat Stratégiai Irodájában 

megfogalmazott és előkészített fejlesztési projektek ismeretében, meghatározásra kerültek a 

város középtávú (az elkövetkező 7-8 évre szóló) fejlesztési programjai és akcióterületi tervei is. 



                 KECSKEMÉT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 

              MMTTAA  RRKKKK  AAllffööllddii  TTuuddoommáánnyyooss  IInnttéézzeett,,  KKeeccsskkeemméétt,,  22000088..  6

 

 

A tervezés során használt alapfogalmak 

 

Integrált Városfejlesztési Stratégia 

Az IVS egy olyan középtávú (7-8 évre szóló), stratégiai célokra építő, átfogó szemléletű, 

„megvalósítás orientált” várostervezési dokumentum, mely meghatározza, illetve 

megalapozza a város középtávú fejlesztését. Célja a városokban a területi alapú, 

meghatározott városrészekre építő, de komplex szemléletű várostervezés és -fejlesztés 

megvalósítása. 

 

Akcióterületi Terv 

Az Európai Uniós gyakorlatnak megfelelően az akcióterületi terv a fejlesztéseket megalapozó 

településrendezési tervekre építve, a város középtávú városfejlesztési céljait megfogalmazó 

– az integrált városfejlesztési stratégiában elhatározott – önkormányzati fejlesztési és 

rehabilitációs tevékenység összehangolt megvalósítási terve. 

Az akcióterületi terv a megvalósítás tervezett időtartamára készül, éves bontásban, s ugyanazt 

a célt szolgálja, mint más típusú projekt esetén a megvalósíthatósági tanulmány. 

Az akcióterületi terv a megvalósítás komplex (városrendezési, műszaki, pénzügyi) 

forgatókönyveként szolgál az önkormányzat számára. Az akcióterületi tervet az 

önkormányzat képviselő testülete (közgyűlése) hagyja jóvá, és ezzel a jóváhagyással válik a 

városfejlesztési beavatkozások alapdokumentumává.  

 

A városfejlesztési akció 

Olyan komplex tartalmú önkormányzati fejlesztés végrehajtását jelenti, melyet a város 

meghatározott idő alatt, meghatározott műszaki, gazdasági, társadalmi és városépítészeti 

eredményekkel, meghatározott pénzügyi paraméterekkel (kiadásokkal és bevételekkel) akar 

megvalósítani, ezért egy ilyen forgatókönyv feltétlenül szükséges az elképzelt programok 

megvalósításhoz. 

 

Akcióterület 

Egy adott városi terület rehabilitációjára irányuló tevékenység-sorozatot mindig egy 

egyértelműen kijelölt összefüggő települési területen kell végrehajtani. A városi terület 

rehabilitációja minden esetben egy nagyobb összefüggő (folytonos vonallal lehatárolt) 

településrészre kiterjedő többféle tevékenységet tartalmazó program megvalósítására irányul. 
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Kiemelt programok, projektek 

A projekt kiválasztás olyan esete, amikor nincs szükség pályáztatásra. Ezen projektek is 

gondosan kiértékelésre kerülnek az értékelési eljárás során, először amikor előzetesen 

kiválasztásra kerülnek az akciótervben történő nevesítés előtt (az előzetes projektjavaslat 

alapján) és másodszor a jóváhagyási döntést megelőzően (részletes projektjavaslat alapján). 

Elsősorban azon projektek tartoznak ebbe a kategóriába, amelyek megvalósítása a 

gazdaságra, a társadalomra, a térszerkezetére stb. jelentős hatást gyakorolnak. 

Kedvezményezettjeik többnyire – de nem kizárólagosan – állami vagy önkormányzati 

szervezetek (pl. közcélú infrastruktúra projektek, kiemelt foglalkoztatási hatással járó 

befektetések állami támogatása). 

 

A kiemelt projekt elkészítése az alábbi lépéseknek megfelelően történik:  

1. Lépés: Az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) elkészítése, amely stratégia egyenként 

elemzi a városrészeket, helyzetükre alapozva meghatározza fejlesztési szükségleteiket, majd 

kiválasztja azokat, amelyek fejlesztését a város meg akarja valósítani. Az IVS tartalmazza 

mindazokat az akcióterületeket, és fejlesztésük ütemezését, melyet a megyei jogú város a 

2007-2013-ban rendelkezésére álló forráskeret terhére kíván megvalósítani.  

2. Lépés: A pályázat tárgyául kiválasztott elsőként támogatásra benyújtani kívánt akcióterület 

megnevezése, és arra részletes akcióterületi terv készítése. Ez a terv tartalmazza a középtávon 

elvárható beavatkozásokat, számba véve mind a közösségi, mind a magánberuházások 

lehetőségét.  

3. Lépés: Az IVS és az akcióterületi terv benyújtása a kiemelt projektekre vonatkozó 

eljárásrendnek megfelelően. A város egy integrált városfejlesztési stratégiát készít és a 

második, harmadik pályázat esetén ugyanazt a stratégiát nyújtja be. Akcióterületi tervet 

minden egyes fejlesztési területre külön kell elkészíteni és a pályázat benyújtásakor beadni.  

4. Lépés: A kormánydöntésnek megfelelően a projekt esetleges továbbfejlesztése. Az irányító 

hatóság a kormánydöntésről való tájékoztatás mellékleteként részletes feltételrendszert bocsát 

a projektgazda rendelkezésére, mely tartalmazza, hogy milyen módosításokat, 

továbbfejlesztéseket kell az akcióterületi tervben tenni a támogatási szerződés aláírásához. A 

megyei jogú városok esetében is igaz, hogy az akcióterületi terv értékelésére csak jóváhagyott 

integrált városfejlesztési stratégia esetén kerül sor, ellenkező esetben először az IVS 

pontosítását kell elvégezni.  
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5. lépés: elfogadás esetén szerződéskötés a Közreműködő Szervezettel a projekt 

megvalósítása.  

6. lépés: projekt lezárása, fenntartása, működtetése. 

 

A városrehabilitáció típusai 2007-2013-as időszakban 

1. típus: Funkcióbővítő fejlesztések 

A városok, ill. városrészek központi területeinek funkcióbővítése, vagy funkcióerősítése 

történik meg, mely hozzájárul ahhoz, hogy a város kedvezőbb környezetet tudjon biztosítani 

mind a lakosság, mind a betelepülő vállalkozások számára. A rehabilitációs tevékenység 

eredményeként a város városhierarchiában betöltött szerepének megfelelő városi funkcióit 

teljeskörűbben és hatékonyabban tudja ellátni. 

 

2. típus: Szociális típusú rehabilitáció 

A rehabilitáció célja a leromlott vagy leszakadó városrészek bekapcsolása a város fejlődésébe 

a fizikai környezet megújítása és a szociális problémák kezelése révén, a szegregált 

településrészeken élőknek a társadalomba történő visszaintegrálása érdekében, a kijelölt 

akcióterület leromlását okozó tényezők megváltoztatása, folyamatok megállítása és 

megfordítása, leromlással fenyegetett városi térségek (pl. cigánytelepek, telepszerű 

képződmények, panel lakótelepek) integrált akcióterületen alapuló rehabilitációja. 
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1. A város szerepének meghatározása a településhálózatban 
 
1.1. A város térségi szerepkörének meghatározása az országos, a régiós és a helyi 
koncepciókban 
 

Kecskemét város térségi funkciói szerteágazóak, melyek meghatározó szerepet töltenek 
be szűkebb és tágabb környezetük területi folyamatainak szervezésében. A város (jelenlegi és 
a jövőbeli) térségi szerepköreivel, funkcióival, a fejlődés lehetséges irányaival az országos, a 
regionális és kistérségi fejlesztési dokumentumok egyaránt foglalkoznak. 
 
1.1.1. Kecskemét térségi szerepköreinek megjelenése az Országos Területfejlesztési 
Koncepcióban (OTK) 
 

Az Európai Unió dél-keleti térszerkezetét bemutató OTK ábra alapján Kecskemét a 
Budapest-Belgrád-Athén fejlesztési tengelyben fekszik, melyen áthalad az Észak- és Dél-

Európát összekötő IV-es számú Helsinki 
folyosó. A nemzetközi fejlesztési tengely 
mellett Kecskemét térszerkezeti 
helyzetét kedvezően befolyásolhatja a 
jövőben – várhatóan – egyre markánsabb 
szerepet képviselő Győr-Dunaújváros-
Kecskemét-Debrecen regionális 
fejlesztési tengely, mely a város számára 
nem csak a közlekedési folyosó mentén 
elhelyezkedő pólusvárosok elérhetőségét 
javítja, de bővülő lehetőségeket nyit meg 
Stájerország, az Adria-térsége és 
Románia irányába egyaránt. 
 
 
 

 
Kecskemét helye a pólusprogramban 
 

Az OTK a pólusprogram keretében Kecskemét számára fejlesztési alközpont szerepet 
határozott meg a Dél-alföldi régióban. Az OTK valamennyi régióban fontosnak tartja a 

pólusoktól távol eső térségek 
dinamizálására képes nagyvárosok 
szerepének megerősítését az 
intenzívebben kooperáló 
kiegyensúlyozott városhálózat 
megteremtése érdekében.  

A pólusprogramon belül Kecskemét 
általános feladatának tekinti, hogy 
Szegeddel – mint pólus központtal – és a 
másik két alközponttal (Békéscsaba, 
Hódmezővásárhely) közösen fokozza a 
térség településeinek gazdasági, 
kulturális és közszolgáltatási 
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együttműködését, a város-vidék kapcsolatrendszerének erősítését, biztosítsa továbbá a 
szolgáltatások körének bővülését, minőségének fejlesztését és az alközpont elérhetőségének 
javítását. 
 
A Tisza-térség védelme és fejlesztése 
 

Az országos jelentőségű integrált fejlesztési térségek és tématerületeken belül Kecskemét 
és térsége részét képezi a Tisza-térségnek. Kecskemétnek így jelentős szerepet kell játszania a 
természeti értékekben gazdag, ugyanakkor környezetileg érzékeny tiszai területek 
védelmében. Közre kell működnie a komplex környezetgazdálkodási, terület- és 
vidékfejlesztési beavatkozások összehangolásában és egy új típusú tájgazdálkodás 
meghonosításában. 
 
A városnak tevékeny részt kell vállalnia továbbá: 

• a táji rendszer működőképességének 
biztosításában és az ökológiai 
kritériumoknak megfelelő fenntartható 
fejlődés feltételeinek megteremtésében, 

• a Tisza-térség védett természeti és 
kulturális örökségének megőrzésében 
és hasznosításában, 

• a Tisza-térség agrárgazdaságának 
átalakításában, 

• a Tisza-térség külső elérhetőségének, 
közlekedési kapcsolatainak javításában, 

• valamint a térség foglalkoztatási 
helyzetének javításában. 

 
A vidékies jellegből adódó feladatok 
 
Az OTK Kecskemétet és környékét urbanizált központtal rendelkező vidékies kistérség 
kategóriába sorolja. A város feladatai így kiterjednek vidékfejlesztési kérdésekre is. 
Kecskemét földrajzi elhelyezkedésénél és sajátos települési szerkezeténél fogva két fejlesztési 
terület problémáinak kezelésében is érdekelt. A város számára meghatározó feladatok 
mutatkoznak a tanyás térségek revitalizálásában, valamint a Duna-Tisza közi Homokhátság 
társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetének kezelésében, javításában. 
 

  
A fejezetben felhasznált ábrák forrása: Országos Területfejlesztési Koncepció 2005. 
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1.1.2. Kecskemét térségi szerepének megjelenése a Dél-Alföld Területfejlesztési 
Koncepciójában 
 

A Dél-Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója1. mind a négy fejlesztési prioritása 
esetében (így a régiószervezés, a régió nemzetközi közvetítő szerepének erősítése, a gazdaság 
versenyképességének és a lakosság életminőségének javítása) meghatározza a fejlesztési 
terület szereplőit, valamint a települések szerepét és feladatait. 

A régiószervezés című prioritásban a dokumentum kitér a főiskolai, illetve kutatóintézeti 
centrumok, így Kecskemét felsőoktatásának a régióformálásban, innováció előállításban és 
közvetítésben ellátandó szerepére. Felhívják a figyelmet az integrált felsőoktatási 
intézmények és a régió gazdaságában nagyobb szerephez jutó kutatóintézetek 
együttműködésének fontosságára, egyes tudásigényes ipari és szolgáltató ágazatok 
fejlődésének előmozdítása érdekében. 

A régió nemzetközi közvetítő szerepének erősítésénél néhány település (többek között 
Kecskemét) közlekedésföldrajzi adottságai és lehetőségei meghatározók. A térkapcsolatok 
javítását lehetővé tevő közlekedéshálózati fejlesztések következtében néhány kedvező 
fekvésű város (Kecskemét, Szeged, Békéscsaba) csomóponti szerepet tölthet be, ennek 
kihasználása azonban saját stratégiájuktól is nagymértékben függ. 

A gazdasági versenyképesség javításánál a dokumentum hangsúlyozza, hogy a gazdaság 
fejlődése a Dél-alföldön alapvetően a nagy gazdasági centrumok versenyképességének, 
jövedelemtermelő potenciáljának függvénye. Ezeknek a városoknak aktív szerepet kell 
vállalniuk a helyi gazdasági szereplők adaptációs képességének javításában és a fejlett 
gazdasági ismeretek, innovációk közvetítésében a régió gazdasági szereplői felé. Fontos lehet 
a régióspecifikus termékek előállítása, vonzó telephelyek kialakítása. 

Végül, a lakosság életminőségének javítása című prioritásnál a fejlesztések többsége a 
régió hátrányos helyzetű belső és külső perifériáin élő lakosságot célozza, ugyanakkor 
Kecskemét iskolarendszerén keresztül jelentős szerepet játszhat a népesség képzettségi 
színvonalának emelésében, a minőségi munkaerő biztosításában, a munkanélküliség hatékony 
kezelésében. Hozzájárulhat a városi szolgáltatások elérésének javításához, a gazdasági 
fejlődés és társadalmi innovációk minél gyorsabb terjedésének elősegítéséhez, az egészséges 
településkörnyezet kialakításához, illetve a helyi közösségek támogatásához, a civil 
szerveződések aktivizálásához. 
 
1.1.3. Kecskemét térségi szerepének megjelenése a Dél-Alföld Régió Operatív 
Programjában 
 

A Dél-Alföldi Régió Operatív Programja2  (DAOP) figyelembe vette a területfejlesztési 
koncepció és a koncepció felülvizsgálatának prioritásait. A megfogalmazott célok elérése 
érdekében a régió operatív programja hat prioritás tengelyt fogalmazott meg, melyek területi 
preferenciái között több helyen Kecskemét szerepére is kitér. 

I. prioritási tengely: Regionális gazdaságfejlesztés 
II. prioritási tengely: Turisztikai célú fejlesztések 
III. prioritási tengely: Közlekedési infrastruktúra-fejlesztés 
IV. prioritási tengely: Humáninfrastruktúra-fejlesztések 
V. prioritási tengely: Térségfejlesztési akciók 
VI. prioritási tengely: A Dél-alföldi operatív program lebonyolításának finanszírozása 

(technikai segítségnyújtás) 
                                                
1 A dokumentum 1999-ben jelent meg az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének gondozásában. 
2 A fejlesztési dokumentumot a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács készítette, melyet a kormány 2006. 
decemberében fogadott el. 
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A regionális gazdaságfejlesztés prioritás két fontos fejlesztési irányt határoz meg a 
térség nagyobb városai számára. Az egyik a helyi adottságokra építő fejlesztések, melynek 
sorában Kecskemét számára a gépgyártás, a műanyaggyártás, az élelmiszeripar és a 
nyomdaipar kínál lehetőségeket. A másik fejlesztési irányt az integrált, innovatív fejlesztések 
képezik a régióban. Kecskemét számára új lehetőségeket a humán-, ipari-környezetvédelmi- 
és agro-technológiához, illetve a műszaki- és anyagtudományokhoz, valamint az informatikai 
és szoftverfejlesztésekhez kapcsolódó egyedi, integrált projektek biztosíthatják. A program 
sikerességét a helyi, térségi szintű hídképző intézmények és a hozzájuk köthető szolgáltatások 
(üzleti és piacfejlesztési tanácsadás nyújtása, befektetés ösztönzés) fejlesztése nagymértékben 
segíthetik, melyek közül Kecskeméten ezt a szerepet a tervezett innovációs és technológiai 
központ töltheti be. 

Országos és regionális jelentőségű fürdők 
A régió a turisztikai célú fejlesztések 

alapját a térség természeti-, kulturális-, épített 
örökségében, valamint a kiváló adottságokkal 
rendelkező gyógy- és egészség 
megőrző/fejlesztő turizmus programkínálatának 
és minőségi szolgáltatásainak kialakításában 
látja. Kecskemét és környéke kulturális és 
szellemi hagyományaira, sajátos táji 
adottságaira építve több fejlesztési irányhoz 
(„Dél-Alföld Spa”, kulturális és szellemi 
értékekre épülő turizmus, aktív- és 
ökoturizmus) tud és akar csatlakozni. 

Turisztikai kínálatát a térség kisebb településeivel összehangoltan komplex turisztikai 
termékként kívánja megjeleníteni. 

 

Kecskemét közlekedésföldrajzi helyzetéből 
és ellátási központ szerepéből adódóan a 
DAOP közlekedési infrastruktúra-
fejlesztés prioritás minden intézkedés 
típusában (a kistérség közúti elérhetőség 
feltételeit javító infrastrukturális 
beruházások, közösségi közlekedés 
korszerűsítése, kistérségi és helyi 
jelentőségű logisztikai beruházásokhoz 
kapcsolódó közúti infrastruktúra 
fejlesztése, kerékpárút-hálózat építése) 
érintett és érdekelt. 

 
Hasonló megállapítás tehető a humáninfrastruktúra-fejlesztések prioritás esetében is. 

Bár a program elsősorban a vidéki terület hátrányából eredő különbségek mérséklését, az 
elmaradott kistérségek fejlesztését támogatja, de az alapszolgáltatások színvonalának emelése, 
az életminőség javítása, az intézményi fenntarthatóság és az esélyegyenlőség biztosítása 
Kecskemét számára is meghatározó programok. A térségi ellátó szerepéből is adódóan 
komoly feladat hárul a városra az egészségügy korszerűsítése, az oktatási infrastruktúra 
fejlesztése, a szociális fejlesztések és az akadálymentesítés terén egyaránt. 
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A DAOP fontos részét képezik a térségfejlesztési akciók is. Ez a prioritás a 
településhálózat infrastrukturális megújítását, a régió gazdaságát dinamizáló városok ellátó 
funkcióinak bővítését, a településeken a foglalkoztatottság növelését, az élhető és egészséges 
települési környezet kialakítását célozzák. Kecskemét a térségfejlesztési akciók két 
komponensében is (az integrált, szociális jellegű városrehabilitáció és a főutca típusú akciók: 
város-, városrész központ revitalizáció) jelentős szerepet kíván vállalni mind a helyi lakosság 
és a vállalkozók életkörülményeinek javítása, mind pedig az épített környezetének megóvása, 
fejlesztése érdekében. 
 
1.1.4. Kecskemét térségi szerepének megjelenése a Kecskemét és Térsége Területfejlesztési 
Terv Stratégiai Programban 
 

Kecskemét és Térsége Területfejlesztési Terv Stratégiai Program3 három stratégiai 
célt fogalmaz meg. A gazdaságfejlesztést, a természeti adottságok fenntartható hasznosítását 
és az életlehetőségek és az életminőség javítását. A stratégiai célok teljesülését öt stratégiai 
programcsoportba összefogott fejlesztési elképzelések hivatottak biztosítani, melyek a 
következők: 

I. Infrastruktúra és közlekedésfejlesztés 
II. Gazdasági versenyképesség fejlesztése 
III. Társadalom és humánerőforrás fejlesztés 
IV. Multifunkciós agrárgazdaság kialakítása és vidékfejlesztés 
V. Környezetminőség javítása 

Kecskemétnek, mint a térség központjának minden programcsoporton belül fontos 
szerepköröket szánnak. Az infrastruktúra és közlekedésfejlesztés irányon belül a 
közlekedési feltételek javításában (tömegközlekedés javítása, forgalomszervezés, elérhetőség 

javítása, kerékpárút hálózat 
fejlesztése) hárul kiemelt szerep a 
városra. 

Az infrastruktúra fejlesztés 
speciális területén, az üzleti 
infrastruktúra feltételeinek 
javításában fogalmaztak meg a 
városnak szerepet. A program főbb 
elemei az iparterületek és ipari parkok 
létesítése, valamint a vállalkozói 
inkubációs szolgáltatások biztosítása, 
melyek a foglalkoztatottság bővítését 
célozzák. 

Kecskemét, mint regionális logisztikai központ 
 

A gazdasági versenyképesség fejlesztése programban a kis- és középvállalkozások 
fejlesztésében, tevékenységük támogatásában jelöltek meg a kistérség egészére kiterjedő 
feladatokat a város számára, melynek keretében egy térségi gazdaságfejlesztési ügynökség 
alapítását rögzítették. Kecskemét közlekedésföldrajzi helyzetéből adódóan a dokumentum 
kiemeli a komplex logisztikai infrastruktúra és szolgáltatások kialakításának 
szükségszerűségét, valamint az e-gazdaság feltételeinek javítását. A turizmus fejlesztésén 

                                                
3 A fejlesztési dokumentum 2005. decemberében készült el a Kecskemét és térsége többcélú kistérségi társulás 
gondozásában. 
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belül Kecskemét számára az üzleti, kulturális és egészség turizmus feltételeinek 
megteremtését, a meglévő adottságok kiszélesítését fogalmazták meg. 

A társadalom és humánerőforrás fejlesztés kiemelt helyen szerepel a stratégiai 
dokumentumban. Kecskemét mérete, oktatási kínálata és hagyományai következtében 
elsősorban az oktatás-képzés fejlesztésében, valamint a tudományos kutatás és kísérleti 
fejlesztés humán és infrastrukturális feltételeinek javításában tölthet be meghatározó térségi 
szerepet. A program fejlesztendő területként fogalmazza meg a K+F beruházások 
támogatását, a térségi kutatóintézetekkel történő együttműködést és az innovációs és 
technológiai központ létrehozását. Hasonlóan fontos funkciót határoztak meg a városnak az 
egészségügyi és szociális ellátás fejlesztése tekintetében is. A kiterjedt ellátórendszerének 
köszönhetően Kecskemét látja el nem csak a kistérség, de tágabb környezetének lakosságát is, 
ezért a szociális és egészségügyi intézmények infrastrukturális, műszaki-technikai fejlesztése, 
illetve a megfelelő szakembergárda biztosítása elsősorban ennek a településnek a feladata. A 
kistérség megfelelő működése megkívánja továbbá a partnerségi kapcsolatok, identitástudat, 
kistérségi kommunikáció és marketing tevékenységek fejlesztését is, melyben kiemelt 
szerepet kell felvállalnia a kistérségi központnak. 

A térség egyik, jövőbeli kitörési pontja lehet a multifunkciós agrárgazdaság kialakítása 
és vidékfejlesztésben rejlő lehetőségek kiaknázása. Ennek érdekében azonban szükség van az 
innovatív agrárgazdaság megvalósítására, a gazdaságok szerkezetváltásának elősegítésére, új 
növénykultúrák meghonosítására, a kertészeti ágazat fenntartható fejlesztésére, a termelés 
technológiájának korszerűsítésére, a termékek feldolgozására, az értékesítés fejlesztésére, a 
termelői szerveződések támogatására, továbbá az agrárlogisztika fejlesztésére. Kecskemétnek 
a fentebb említett fejlesztési területeken befektetés-ösztönző, szervezési-koordinációs, 
oktatási-kutatási, marketing és logisztikai feladatokat egyaránt el kell látnia. 

A térség népességének helyben tartásában, egészségügyi- és mentális állapotának 
megőrzésében a környezetminőség javítása elengedhetetlen feladat. Ennek érdekében 
Kecskemét kiemelt szerepet vállal a települési környezet fejlesztésében, az épített (települési 
rekonstrukciók, revitalizációs programok) és természeti környezetének megőrzésében 
(környezeti szennyezések csökkentése, rekultivációk, hulladékgazdálkodás, 
energiahatékonyság fejlesztése, zajvédelem), továbbá oktatási és kutatási központ szerepéből 
adódóan az innovatív környezetvédelmi megoldások megismertetésében és elterjesztésében. 
 
1.2. Kecskemét térségi helyzete és funkciói 
 

Kecskemét az ország egyik meghatározó természetföldrajzi egységének, a Duna-Tisza 
közének legnagyobb települése. Bár az itteni természetföldrajzi adottságok alapvetően nem 
kedveztek egy jelentősebb térségi hatással rendelkező város kialakulásának, a területet 
keresztülszelő kereskedelmi útvonalak mégis elég városfejlesztési energiát tudtak biztosítani 
Kecskemét településhálózatból történő kiemelkedéshez. 

Kecskemét történelmi fejlődésének alapvető sajátossága, hogy évszázadokon keresztül 
nem rendelkezett lényeges vonzáskörzettel, hiszen a Török Hódoltság alatt a Duna-Tisza 
közének középső része – néhány város kivételével – teljesen elnéptelenedett. Növekedését 
tehát nem a környezetében betöltött központi szerep segítette elő, de nem is a közvetítő 
kereskedelemnek köszönheti megerősödését (mint például Kassa, vagy Brassó), hanem saját 
belső erőforrásaira támaszkodva fejlődött. Ezt a belső erőforrást a 15. század végétől a 18. 
század közepéig a saját és bérelt pusztáin folytatott szarvasmarhatartás és Nyugat-Európába 
irányuló marhakereskedelem biztosította. A 18-19. század folyamán a Homokhátság 
területének fokozatos újratelepülésével a város ugyan elvesztette bérelt pusztáit, azonban a 
közel 1000 km2-es közigazgatási határa még mindig elég lehetőséget nyújtott az autonóm 
fejlődéshez. Az intenzívebb gazdálkodással, különösen szőlő- és gyümölcstermesztéssel 



KECSKEMÉT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 

            MMTTAA  RRKKKK  AAllffööllddii  TTuuddoommáánnyyooss  IInnttéézzeett,,  KKeeccsskkeemméétt,,  22000088..  7

 

 

párhuzamosan kibontakozó tanyarendszer egy egészen különös város-vidék kapcsolatot 
hozott létre, ahol a város vonzáskörzetét tulajdonképpen a saját tanyavilága képezte. 

A II. világháborút követően kiépülő új, erősen központosított politikai és gazdasági 
rendszerben Kecskemét mesterséges beavatkozások révén vált valódi területi központtá. 
Tanyavilágának leválasztásával már közigazgatásilag is értelmezhetővé vált szűkebb 
vonzásterülete, megyeszékhelyként pedig több mint 100 település számára vált adminisztratív 
és forráselosztó centrummá. A megyén belüli excentrikus elhelyezkedése, és a megye 
lakosságához képest relatíve alacsony népességszáma miatt azonban térségi szerepe 
korlátozott maradt. 

Az utóbbi 20 év politikai és gazdasági átrendeződése Kecskemét térségi hatókörét inkább 
negatívan, mint pozitívan érintette. A megyei hatáskörök gyengülése, a mesterségesen formált 
Dél-Alföldi Régión belüli peremhelyzet és nem utolsó sorban a Budapesti agglomeráció 
vonzásterületének intenzív kiterjedése következtében a város térségi szerepe (elsősorban az 
igazgatási, döntéshozatali és felsőoktatási területen) beszűkült. A térségi szerepkör 
csökkenését az oktatás, az idegenforgalom, a kultúra és nem utolsó sorban a gazdaság 
területén megjelenő új, speciális és egyedi funkciók tudnák kompenzálni, melyre a városnak 
az adottságai megfelelőek. Kecskemétnek a felsorolt területeken van lehetősége karakteres 
szerepkör formálására, versenyképessége növelése, valamint Budapest és Szeged egyre 
erősebb (oktatási, kereskedelmi, igazgatási, stb.) térségi vonzásával szemben. 
 
1.2.1. Kecskemét a Dél-Alföldi régióban 
 

Kecskemét a Duna-Tisza köze meghatározó közigazgatási, kulturális és – nem utolsó 
sorban – gazdasági központja, a régió második legnagyobb városa (lakóinak száma 2007-
ben 109.847 fő, ami mintegy 2/3-a a régióközpont Szeged népesség számának). 

Kecskemét a nagy hagyományokkal rendelkező, s jelentős területi szereppel bíró 
gazdasági ágazatai (élelmiszeripar, nyomdaipar, gépipar), a forgalmi helyzete és ellátó 
szerepköre ellenére a második világháborút követően csak fokozatosan vált valódi 
„felsőfokú” központtá. Ebben a folyamatban jelentős szerepet játszott a megyeszékhelyi 
funkció megszerzése 1950-ben, majd az 1960-as évek vidéki ipartelepítési folyamata (BRG, 
Kéziszerszámgyár, Szerszámgépipari Művek, stb.), ezt követően pedig a 1970-es években 
bekövetkezett oktatási és kulturális funkcióbővítések, amelyek a megyehatárokon is átnyúló, 
kiterjedtebb térbeli vonzóhatást eredményeztek. A főiskolák, a kutatóintézetek, a Nemzeti 
Park, a Kodály Intézet voltak azok az intézmények, amelyek az új funkciókat, s az azoknak 
köszönhető új minőségi jegyekkel mérhető városi kisugárzó hatást és vonzást megjelenítették. 

Kecskemét regionális 
szerepkörének meg-
határozása mégsem 
egyértelmű, mert a 
nagyvárosok vonzás-
viszonyai tekintetében 80-
85 kilométerre fekszik a 
teljes értékű regionális 
központként funkcionáló 
Budapesttől és Szegedtől. 
A régióban betöltött 
periférikus helyzetének és 
a viszonylag nagy megye-
méretnek köszönhetően, 
hasonló probléma 
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jelentkezik a bácskai, illetve a hidakkal rendelkező Duna-menti területeken, ahol a megye 
településeire erős vonzó hatást gyakorol Pécs, illetve másik két megyei jogú város, 
Dunaújváros és Szekszárd. 

Éppen ezért ma még joggal nevezhetjük Kecskemét regionális központi funkcióit 
másodlagosnak. A jelenleg meglévő regionális funkciók csak a városhoz és területhez kötődő 
sajátos jegyekkel, egyedi funkciókkal (versenyképes gazdaság, vidékfejlesztés, 
környezetvédelem) lehetnek életképesek a jövőben. Az élelmiszergazdaság és a hozzá 
kapcsolódó felsőoktatás-kutatás mai kedvezőtlen helyzete például jelentősen rontotta a város 
regionális pozícióit. Hasonlóan nehéz helyzetet teremtett a „magas kultúra” és művészetek 
támogatási helyzetének romlása is, mely érzékenyen érintette a város kulturális és művészeti 
funkcióit és intézményeit (pl. Kodály Iskola, Nemzetközi Kerámia Stúdió, Nemzetközi 
Zománcművészeti Alkotóműhely, városi múzeumok). 

Az egészségügyi ellátás, vagy a hatósági ügyintézési feladatok (tehát az irányított térbeli 
kapcsolatok) tekintetében Kecskemét csak néhány területen lát el regionális feladatokat. Bár a 
Kecskeméti Megyei Kórház az ország legnagyobb egészségügyi centrumai közé tartozik, 
regionális feladatokat ennek ellenére csak az onkoradiológia, a traumatológia és az ortopédia 
területén tölt be. Speciális térségi egészségügyi szerep jelenik meg még a Kecskeméti 
Repülőkorházban is, ahol a katonai pilótajelöltek, a kiképzett repülőállomány, valamint a 
repülést kiszolgáló földi személyzet (műszakiak, repülésrányitók) alkalmassági és 
szűrővizsgálatait végzik. 

A közigazgatási feladatok ellátásában Kecskemét nagyobb részben megyei hatókörű 
intézményekkel rendelkezik. A Dél-Alföldi Régióban a 2005 óta létrehozott több mint 20 
regionális szerepkört betöltő hivatal és főosztály közül mindössze ötnek (Magyar Államkincstár 
Dél-Alf-i. Reg. Igazg., Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-Alf-i Reg. Ig., OMMF Dél-Alf-i Reg. 
Munkavédelmi Felügyelőség és Munkaügyi Felügyelőség, Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alf-i Reg. 
Nyomozó Hivatala) került a központja Kecskemétre, mely jelzi, hogy a korábban a 
megyeszékhelyek között szándékolt egyenletes feladatmegosztás nem tudott megvalósulni a 
gyakorlatban. 

A város oktatással kapcsolatos térségi szerepköre a közigazgatásnál hangsúlyosabb. Ezt a 
szerepkört elsősorban az egyházi iskolák, illetve a főiskolai karok rendelkezésre álló 
kapacitásai biztosítják.  
 

A Kecskeméti Főiskola területi vonzáskörzete az intézménybe járó hallgatók állandó lakhelye alapján 
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A város fejlődőképességét, s potenciális térségi lehetőségeit reprezentáló szellemi 
erőforrások tekintetében megállapítható, hogy gyenge a városban a gazdaság jövőbeli 
diverzifikációjának alapját képező kutatás-fejlesztési háttér. A városban ezt a tevékenységet a 
felsőoktatási intézményeken kívül csak néhány kutatóhely képviseli, melyek nagyobbrészt az 
egészségügy, a kultúra és a társadalomtudományok, illetve az alacsony hozzáadott értéket 
képviselő mezőgazdaság területén tevékenykednek. Kecskemét térségi agrár és 
élelmiszeripari törekvéseit jelentősen rontja a mezőgazdaság és az erdészeti tevékenység terén 
tapasztalható kutatás-fejlesztési háttér leépülése. A rendszerváltás óta a három, nagy 
hagyományokkal rendelkező kecskeméti kutatóintézetnél (Zöldségtermesztési Kutatóintézet, 
Erdészeti Tudományos Intézet, Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet) mintegy 55%-kal 
csökkent a kutatók létszáma, s reálértékben apadtak a K+F tevékenységre fordított források is. 

A város gazdaságának ágazati összetétele a rendszerváltozás óta jelentősen átalakult, 
modernizálódott. A vállalkozások száma, sokszínű tevékenysége és gazdasági mutatói arra 
utalnak, hogy e téren Kecskemét térbeli-regionális szerepköre stabil, erős és jelentős hatással 
van tágabb környezetére, meghatározó módon mérsékli környékének munkanélküliségét, s 
munkaerő vonzása Pest és Szolnok megyék déli része felé is egyre erőteljesebbnek 
mutatkozik. 

Kecskemét térszerkezeti elhelyezkedése 

 
Az eddig felhalmozott kutatási 
eredmények alapján fontos kiemelni, 
hogy a város térszerkezeti helyét és 
vonzásviszonylatait illetően kettős 
közelítést szükséges alkalmazni. 
Egyrészről Kecskemét része a Dél-
Alföldi Régiónak, s fejlesztéseit a térség 
településeivel összhangban igyekszik 
végezni. Másrészről viszont a Budapest 
fővárosi agglomeráció körül 60 - 80  

Forrás: Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció 2005. 

kilométerre formálódó külső városgyűrűnek (Tatabánya, Székesfehérvár, Dunaújváros, 
Kecskemét, Szolnok, Eger) is részét képezi, amely a távlatokat illetően, – megfelelő közúti 
és vasúti összeköttetés révén – akár fontosabb lehet a város jövőbeli funkcionális és 
térbeli-városhálózati integrációját illetően, mint a Dél-Alföld régióban elfoglalt 
pozíciója. Ezt a változó orientációs szerepet erősítheti tovább a Bécs–Budapest–Belgrád 
európai közlekedési és kommunikációs folyosó – remélhető jövőbeli – fejlesztése, az épülő 
M8-as tranzitút és az ennek részeként már megépült dunaújvárosi híd, a Budapest–Szeged 
MÁV vonal kétvágányosítása és ezzel a lehetséges európai vasúti hálózati szerepének 
növelése, valamint az egyre erősödő logisztikai szerepkör. Ezek a jövőben várhatóan 
kialakuló közlekedési-térszerkezeti elemek új gazdasági, szállítási, szolgáltatási 
telephelyeket vonzhatnak. Budapest túlzsúfoltságával, s egyre emelkedő ingatlanáraival is 
számolva, jelentős gazdasági, szolgáltatási és egyéb kiegészítő funkciók települhetnek 
Kecskemétre, melyek regionális hatása akár közép-európai jelentőségű is lehet. 
 
1.2.2. Kecskemét Bács-Kiskun megyében 
 

Kecskemét hazánk legnagyobb, 8.445 km² területű megyéjének székhelye. A város 
megyén belüli szerepkörének jelentős növekedése meghatározó módon összefüggött a 
második világháborút követő új államigazgatási-területi rendszer átalakításával, melynek 
során 1950. január 1-én Kecskemét megyeszékhely státust kapott. Az 1950-es évek 
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tervgazdálkodási és településhálózat-fejlesztési rendszerében ez a közigazgatási szerepkör 
Kecskemét számára olyan politikai és pénzügyi előnyökkel járt, melyre támaszkodva jelentős 
gazdasági, közigazgatási és kulturális változásokon mehetett keresztül.4 Sorra települtek a 
városba a megyei közigazgatási szervezetek, bíróságok és különböző hivatalok. A város 
gazdasági, ellátási és foglalkoztatási szerepköre is jelentősen bővült az 1960-as évek vidéki 
ipartelepítése következtében. Ezt a gazdasági, illetve igazgatási szerepkört színesítették és 
bővítették az 1960-as évektől megjelenő oktatási (Tanítóképző 1959, GAMF 1964, Kertészeti 
Főiskola 1971) kulturális (Erdei Ferenc Művelődési Központ 1975, Kodály Intézet 1973) és 
kutatás-fejlesztési (Erdészeti Tudományos Kutatóintézet 1965, Szőlészeti és Borászati 
Kutatóintézet 1977, MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet 1982) intézmények. 

Napjainkban Kecskemét megyei szerepköre – a regionális átszervezések ellenére – 
leginkább a közigazgatás területén érzékelhető. Kecskeméten 10 megyei szervezet központja 
található, melyek mezőgazdasági, igazgatási, földhivatali, igazságszolgáltatási, katasztrófa-, 
nemzetbiztonsági- és rendvédelmi feladatokat látnak el a megye teljes területén. 

    A kiemelt kórházak területi hatóköre 
Jelentős szerepet tölt be Kecskemét 

néhány közösségi szolgáltatás 
tekintetében is, mint például a sérült 
gyermekek oktatása és korai fejlesztése, a 
gyermekvédelem, az idősgondozás, vagy 
az egészségvédelem. Az egészségügy 
területén a megyei korház szakrendelései 
mintegy 250.000 fő ellátását biztosítják 
elsősorban a megye északi és középső 
részében, illetve több szakterület esetében 
a megye határán túlnyúlva is. 

 
Forrás: Kórházfejlesztési Törvény 2006. 

A város kulturális és szellemi központként vezető szerepet játszik a közművelődési 
feladatok ellátásában, a kulturális értékek védelmében és bemutatásában (Megyei Levéltár, 
Katona József Megyei Könyvtár, Forrás szerkesztősége, stb.). 

         A Kecskeméti középiskolák vonzáskörzete 
     a városban tanulók állandó lakóhelye alapján 

Erős megyei szerepkört figyelhetünk 
meg a középfokú oktatás területén. Az 
egyházak oktatási intézményein kívül az 
új szakképzési (TISZK) központ és az 
önkormányzati fenntartású iskolák iránt 
is nagy kereslet mutatkozik. A városban 
20 középiskola lát el oktatási feladatokat, 
melyekben több mint 8.500 diák tanul. A 
diákok közel 30%-a más településről 
veszi igénybe Kecskemét középfokú 
oktatási kínálatát. Csak az önkormányzati 
tulajdonú kecskeméti középiskolákba 
több mint 2.500 diák jár be a megye 119 

településéről, s további 200 diák a megyén kívülről. 

                                                
4 Igaz azonban, hogy a megye lehatárolása, illetve Kecskemét megyén belüli excentrikus helyzete torz 
térkapcsolati rendszert alakított ki, s évszázadokon át összetartozó területek elkülönült fejlődését indította el. 
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A város környezetéhez képest magas szintű szolgáltató és kereskedelmi funkciókkal 
rendelkezik, mely Kecskemét ellátó szerepkörét erősíti a város mintegy 30 km-es 
környezetében. A mainál jelentősebb, a megye távolabbi városaira is kiterjedő vonzást csak 
abban az esetben tudna kialakítani Kecskemét, ha magas szakmai műveltséget, képzettséget 
igénylő tercier és kvarterner szektorait bővítené. 
 
1.2.3. Kecskemét és 50 km-es vonzáskörzete  
 

Kecskemét 50 km-es vonzáskörzetében 185 településen valamivel több, mint 1 millió 
ember él. A vonzáskörzetben 3 megyei jogú város és 37 városi jogállással rendelkező 
település található. A vonzáskörzet területének nagy része a Homokhátság természeti tájához 
tartozik, kivéve a nyugati részt – Kunszentmiklós és Szabadszállás térségét –, mely a Duna-
menti síkság része. 

Kecskemét 50-km-es vonzáskörzete 

 
 

A népességszám változását tekintve 1980 és 1990 között Kecskemét kivételével szinte 
mindegyik vizsgált település népessége csökkent. 1990 és 2001 között a helyzet megváltozott, 
mert míg a várostól délre fekvő községek lakosságszáma kevés kivételtől eltekintve tovább 
csökkent, addig északnyugaton – a budapesti agglomeráció kiterjedésének hatására – ennek 
ellenkezője történt. 
    Kecskemét és 50km-es körzetének népességváltozása 

Ezt a változást több tényező is 
elősegítette (pl.: Budapest gyorsabb 
elérésének lehetősége, kedvezőbb 
ellátottsági viszonyok, bővülő 
munkalehetőségek). 

A 2001-2005 közötti időszakban 
differenciáltabb a kép, hiszen a Kecskemét 
környékén már korábban is zajló 
szuburbanizációs folyamat sokkal inkább 
kiteljesedett. Ezt a város közeli falvak 
népességének növekedése és pozitív 
vándorlási egyenlegük is alátámasztja. 
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A foglalkoztatás térbeliségéről, illetve az ingázásról készült térképek alapján elmondható, 
hogy a Kecskeméten és a környező városi központokban az aktív keresők jórészt helyben 
dolgoznak. Kecskemétet délről körülvevő települési gyűrűben viszont a 30%-ot is eléri az 
ingázók aránya. A térség északnyugati részéhez tartozó településeken szintén magas ez az 
arány, de itt Budapest az ingázás elsődleges iránya. 

Kecskemét szupergravitációs indexe 
A városok és a Kecskemét környéki 

települések standardizált „szupergravitációs” 
indexét ábrázoló térképek is hasonló képet 
mutatnak. A demográfiai, gazdasági és 
szolgáltatási adatokat tartalmazó összesített 
mutatók ábrája, az egymás melletti, illetve a 
vizsgált térbe eső települések egymásra gyakorolt 
vonzásának erősségét mutatja. Kecskemét 
vonzáskörzete kiterjed az 50 km-es zóna 
egészére, de az északi települések (Pest-megye) 
jól ellátottak, így hatása ott kevésbé érvényesül. 
Ebben a településcsoportban Budapest vonzása is 
jelentős, de az alapvető szolgáltatások elérésében 
– még ebben a települési körben is – 
meghatározó szerepe van Kecskemétnek. Az 
ábra összességében arra is rámutat, hogy 
Kecskemét térbeli helye alapján – bizonyos 

(gazdasági, kereskedelmi, egészségügyi, oktatási) tekintetben – mintegy egymilliós tényleges 
vonzáskörzettel rendelkezik, melyet erőteljesebben figyelembe kellene venni a város 
gazdasági potenciáljának megítélésekor. 
 
1.2.4. Kecskemét és kistérsége 
 

A kecskeméti kistérségbe 18 település tartozik, ezek közül négy városi jogállású. A 
kistérség 169.000 fős lakónépességének 81%-a városokban él (137.600 fő). A kistérség 
népességének száma 2000-2005 között jelentősen, mintegy 1.500 fővel nőtt. A növekmény 11 
településnek köszönhető, ezek közül is kiemelkednek a Kecskemét körül meghatározó 
szuburbanizációs folyamatokat mutató települések (Ballószög, Helvécia és Kerekegyháza). 

A kecskeméti kistérség területi kiterjedése 
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A vizsgált területen a születések száma hullámzó, egyértelmű trend nehezen mutatható ki, 
de inkább csökkenő tendenciát mutat. A halálozások száma mérsékelten nő. A két tényező 
összegződésének eredményeképpen – akárcsak az országban – enyhén növekvő természetes 
fogyás figyelhető meg. Az oda- és elvándorlások száma a kistérségben egyaránt 
növekszik, a vándorlási egyenleg még pozitív, de értéke csökkenő. Ez a térség 
dinamikájának is részben kifejezője. A fiatalok száma gyorsan, évi mintegy 400 fővel 
csökken, míg az időseké ennél lassabb ütemben emelkedik. 

Az iskolai végzettségre vonatkozó statisztikák általánosságban kedvezőnek tekinthetők, 
és a trendek is megfelelő képet mutatnak. 

A népesség gazdasági aktivitása sajnos alacsony, még az országos átlaghoz viszonyítva is 
kedvezőtlen értéket mutat. Kistérségi szinten 100 aktív keresőre 148 inaktív és eltartott jut 
(96.591 fő eltartott és inaktív, 64.589 fő foglalkoztatott). 

A kecskeméti kistérség foglalkoztatási szerkezete 
 

A foglalkoztatási szerkezetet tekintve a 
mezőgazdaságban dolgozik a keresők 7%-a, 
ami a térség ilyen irányú hagyományait, és a 
még ma is meglévő kedvező adottságait 
tekintve alacsonynak mondható (de a lassan 
változó piaci körülményeket kihasználva a 
csökkenés megállítható). Az iparban 
dolgozik a foglalkoztatottak 33%-a, míg a 
szolgáltatásokban 60%-a. A munkanélküliség 
enyhén csökkenő trendet mutatott 2007-ig, 
azonban a gazdasági válság miatt az 
elkövetkező években fel kell készülni a 
nagyobb arányú elbocsátásokra is. A női 

munkanélküliség abszolút számban 1999-2007 között szinte minden évben meghaladta a 
férfiakét, ebben jelentős változás a jövőben sem várható. 

A térségben a gazdaság mind az előállított GDP-t, mind a vállalkozások, a 
kiskereskedelmi üzletek és a vendéglátóhelyek számának növekedését alapul véve bővülőnek 
mondható, bár a bővülés üteme egyre csökkenő. Az épített lakások száma is gyors emelkedést 
mutatott 2003-ig, majd ezt követően stagnálást figyelhetünk meg, mely kedvezőtlenül 
érintette az építőipari vállalkozásokat. 

A turizmus alapmutatói vegyes képet mutatnak. A kereskedelmi szálláshelyek száma 
2000-2005 között mintegy 8%-kal bővült, ugyanakkor a vendégéjszakák száma 10%-kal, ezen 
belül a külföldi vendégéjszakák száma 24%-kal csökkent. A csökkenés hátterében 
egyértelműen a vendégszám jelentős visszaesése mutatható ki, mely – Tiszakécske és 
Lajosmizse kivételével – a kistérség minden települését érintette. 

A kistérség településeinek társadalmi dinamikáját összességében kedvezőnek mondhatjuk 
(2001-es számítások alapján). Három község kivételével mindegyik funkciógazdagnak 
minősíthető. 1990-hez képest 2001-re négy település intézményi-funkcionális minősítése 
javult. A kistérségen belül Kecskemét meghatározó térségi vonzó szerepe a foglalkoztatás, a 
kereskedelmi-szolgáltatási és az egészségügyi ellátás, valamint a közoktatás területén 
mutatható ki legerősebben, de sokan veszik igénybe a hivatali szolgáltatásokat és a 
szórakozási lehetőségeket is. A hagyományos települések közötti funkcionális kapcsolatokon 
kívül mindenképpen ki kell emelni Kecskemétnek a jelentős külterületi, tanyás térségeivel 
történő szoros együttélését, melynek keretében, mintegy 13.000 fő mindennapi életében 
játszik meghatározó (irányító, szervező, ellátó és foglalkoztató) szerepet a város. Ennek a 
sajátos kapcsolatrendszernek a jövőbeli fejlesztése fontos feladatokat ró a településre. 
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1.3. Kecskemét helye a városhálózatban 
 
1.3.1 Kecskemét helye a megyei jogú városok között 
 

Kecskemét több mint 109 ezer lakosával nagyságrendben a hetedik helyet foglalja el a 
megyei jogú városok között. Az egyetlen Nyíregyháza kivételével csak régióközpont 
szerepkört is betöltő centrumok előzik meg a rangsorban. 

Kecskemét a megyejogú városok összevetésében, a 1999-2005 között vizsgált tizennyolc 
tényező – társadalmi, gazdasági és infrastrukturális mutatók – alapján a város relatív 
helyezése a rang-sorrendben 8 mutató esetében javult, 5 esetben nem változott, míg 5 esetben 
romlott (1. táblázat). 

A demográfiai jellegű adatokat tekintve – ezen városi körben – Kecskemét minden 
vizsgált időszakban az első három pozícióban található, ami azt jelzi, hogy stabil, lassan 
növekvő népességet tudhat magáénak, ráadásul a fiatalok aránya a népesség egészében – a 
romló mutatók ellenére – is kedvezőbb képet mutat, mint a megyei jogú városok többségében. 
A városban a hosszú idő óta tapasztalható pozitív vándorlási különbözet mögött nem csak a 
környezeténél lényegesen jobb foglalkoztatási lehetőségek húzódnak, hanem Kecskemét 
egyre javuló ellátási viszonyai és vonzó települési környezete. 

A mutatókat vizsgálva Kecskemét kétarcúsága a legszembetűnőbb. A jövedelmi 
viszonyokat kifejező statisztikákban, mint például az 1000 lakosra jutó gépkocsik számában, 
vagy a lakáshelyzetre vonatkozókban az élmezőnyhöz tartozik, míg a műszaki 
infrastrukturális mutatók terén, (pl. csatornázottság, közműolló, belterületre jutó burkolt utak 
aránya) csak az utolsó helyeket foglalta el a vizsgált időszakban. 

A vonalas (műszaki) infrastruktúra tekintetében megállapítható lemaradás nemcsak a 
városra, hanem egész Bács-Kiskun megyére jellemző. Ennek oka nemcsak a hosszú évtizedek 
óta – jellemzően mezőgazdasági területeken – elmaradó állami és beruházói ipar- és 
infrastruktúra-fejlesztésekben keresendő, hanem a vidéki területekre jellemző forráshiányban, 
illetve a lakossági tehervállalás (önerős beruházások) alacsony szintjében is. Az ivóvíz- és 
csatornahálózat szintre hozó fejlesztése néhány évvel ezelőtt elindult, melynek eredményeit a 
vezetékes vízzel történő ellátottság tekintetében már mérhetjük. Jelentős előrelépés várható a 
csatornázottság területén is, ahol az ISPA szennyvízprogram keretében kb. 7.000 ingatlan 
elérését valósították meg Kecskeméten és három szomszédos településén (Kerekegyháza, 
Ballószög, Helvécia). Ezek a fejlesztési eredmények azonban csak a 2007-2008-as statisztikai 
adatokban lesznek kimutathatók. 

Kecskemét infrastrukturális helyzetének megítélését nagyban torzítja a külterületén 
fellelhető több mint 5.400 szórvány (tanya), ahol a felmerülő igényekkel nem tud lépést 
tartani az infrastruktúra-fejlesztés. Ezeken a területeken a közüzemi szolgáltatások kiépítése 
költségigényes és nehezen megvalósítható feladat. 

A gazdasági mutatókat tekintve a város a középmezőnyben helyezkedik el, a 
munkanélküliségre vonatkozó adatok átlag körülinek mondhatók. Az 1.000 lakosra jutó 
vállalkozások és vendégéjszakák tekintetében szintén átlagos teljesítményű Kecskemét a 
megyei jogú városok sorában. Az elmúlt évek beruházásainak köszönhetően a 
kiskereskedelem és a vállalkozások száma, illetve teljesítménye alapján lassú javulás 
tapasztalható a városban. Ennek némileg ellentmond, hogy a regisztrált munkanélküliek 
száma az elmúlt években lassú emelkedést mutatott, ami elsősorban az alacsony végzettséget 
igénylő (mezőgazdasági, élelmiszeripari, építőipari) munkahelyek számának csökkenésével 
magyarázható. 

Kecskemét összességében a fejlettségi és ellátottsági mutatók alapján a középmezőnyben 
található a megyei jogú városok közötti rang-sorrendben. 
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1.3.2. Kecskemét dinamikai típusának meghatározása 
 

Az országos szintű fejlesztési dokumentumok alapján Kecskemét vidékies térségben 
elhelyezkedő, tanyás külterületekkel rendelkező városi központ, melynek az OTK regionális 
alközponti szerepet fogalmazott meg a Dél-Alföldi régióban. A város és térsége sem 
társadalmi-gazdasági szempontból, sem ipari szerkezetváltás szempontjából, sem pedig vidéki 
jellege miatt nem tekinthető elmaradottnak, így kedvezményekre, térségi támogatásra nem 
jogosult. 

A város azonban a Duna-Tisza-közi Homokhátságon, környezetileg érzékeny (a 
szárazodásnak leginkább kitett) területen fekszik, mely tényezőt a város jövőbeli 
fejlesztéseinél, s esetleges támogatási lehetőségeknél figyelembe kell venni. 

Kecskemét a megyei jogú városok sorában egy demográfiailag kedvező helyzetben lévő, 
lakosságszámát emelni tudó, s környezete számára élhető, vonzó település. Intézményi 
ellátottsága megfelelő, regionális szerepkörei azonban még nem letisztultak. 

Demográfiai jellemzők 

Forrás: KSH 
TSTAR, 2005 

Lakónépesség 
változása 

2000–2005, % 

Fiatalok aránya 
(0-14 évesek aránya 
a 60-x évesekhez), 

%, 2005 

Természetes 
szaporulat évi 

átlaga 1000 főre az 
elmúlt 10 évben, fő, 

1996-2005 

Belföldi vándorlási 
különbözet évi 

átlaga 1000 főre az 
elmúlt 10 évben, fő, 

1996-2005 
Kecskemét 101,13 83,28 -1,030 2,039 
Dél-Alföld 97,60 69,60 -5,158 -0,486 
Ország 98,79 73,23 -3,927 0,000 
 

A város az infrastruktúra területén felzárkóztató fejlesztéseket végez napjainkban, hogy 
mind környezeti, mind gazdasági szempontból utolérje régiós vetélytársait. A fejlesztések 
következtében az infrastruktúrával összefüggő háttérfeltételek már nem képezhetik akadályát 
a város további fejlődésének. 

Infrastrukturális jellemzők 

Forrás: KSH 
TSTAR, 2005 

Az elmúlt 10 évben 
épített lakások 

aránya a 
lakásállományban, 

%, 1996-2005 

Közüzemi 
vízhálózatba 

bekapcsolt lakások 
aránya, % 

2005 

1 km vízhálózatra 
jutó 

csatornázottság, km 
2005 

1000 lakosra jutó 
távbeszélő 

fővonalak száma 
(ISDN vonalakkal 
együtt), db, 2005 

Kecskemét 10,29 98,62 0,360 372 
Dél-Alföld 4,53 88,71 0,375 267 
Ország 7,07 93,99 0,568 343 
 

A város jelentős gazdasági potenciállal rendelkezik a régión belül, magas a vállalkozási 
sűrűség, kedvező a kiskereskedelmi ellátottság, s több jelentős foglalkoztató is képviselteti 
magát a városban. A város turisztikai adottságait és programjait ma még nem tudja 
megfelelően kihasználni. Éppen ezért jelentős fejlesztéseket igyekszik megvalósítani a 
turisztikai vonzerő növelése érdekében, hogy idegenforgalmi szerepkörét erősíteni tudja. 

Gazdasági jellemzők 

Forrás: KSH 
TSTAR, 2005 

1000 lakosra jutó 
működő 

vállalkozások 
száma (2004-es 

adat), db 

1000 lakosra jutó 
kiskereskedelmi 
boltok száma, db 

2005 

1000 lakosra jutó 
vendégéjszakák 

száma, db 
2005 

Munkanélküliek 
aránya a 

lakónépességben, % 
2005 

Kecskemét 109 21 866 3,12 
Dél-Alföld 73 17 818 4,64 
Ország 86 17 1959 4,08 
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Kecskemét élhető város. Kulturális és építészeti értékei kiemelkedők. A város 
lakosságának jövedelmi viszonyai – ha kisebb nagyobb hullámzásokkal is, de – javulnak, s 
kezdik közelíteni a régiós központok lakosaiét. Megfelelő az egészségügyi és oktatási háttér, 
melyek folyamatos fejlesztése azonban kulcskérdés, mind a befektetők vonzása, mind a 
lakosság helyben tartása szempontjából. Kecskemét erős civil élettel rendelkezik, s számos 
lehetőség adódik a szabadidő eltöltésére a sport, a szórakozás, a kultúra és a természetjárás 
területén egyaránt. 

Az életminőséggel összefüggő jellemzők 

Forrás: KSH 
TSTAR, 2005 

1 adófizetőre jutó 
évi nettó jövedelem 
(2004-es adat), ezer 

Forint 

1000 lakosra jutó 
személygépkocsik 

száma, db 
2005 

1000 lakosra jutó 
működő kórházi 
ágyak száma, db 

2005 

1 beiratkozott 
olvasóra jutó 
kölcsönzött 

könyvtári egységek 
száma, db, 2005 

Kecskemét 1082 352 14 13 
Dél-Alföld 880 271 7 19 
Ország 1037 287 8 21 

 
1.3.3. Kecskemét funkcionális sokszínűsége 
 

Kecskemét települési funkciói sokrétűek. A Duna-Tisza-közi homokhátság legnagyobb 
központjaként közép- és felsőfokú funkciók egész sorát biztosítja a közigazgatás, az oktatás, 
az egészségügy, a kereskedelem és szolgáltatás, a kultúra és a szabadidő eltöltése területén a 
város lakosainak éppen úgy, mint az 50 km-es ellátó körzetének népessége számára. 
 
Kecskemét, mint közlekedési csomópont 

Kecskemét fekvéséből adódóan már a középkor folyamán fontos kereskedelmi út mellett 
feküdt, vámszedő- és vásározóhelyként tartották nyílván a krónikák. A város 
közlekedésföldrajzi helyzete előnyös. A legjelentősebb tranzit és közúti forgalmat az észak-
dél irányú 5-ös számú főút és az M5-ös autópálya bonyolítja le, ami Kecskemét számára a 
főváros és Szeged, illetve a szerb határ között biztosít közúti kapcsolatot. A kelet-nyugati 
irányú forgalom a Dunaföldvárt Kecskeméttel összekötő 52-es úton történik, amely a déli 
elkerülőben, a 44-es útban folytatódva Békéscsaba és a román határ fele teremt összeköttetést. 
A város harmadik legfontosabb közúti kapcsolatát a város területéről induló 441-es 
Nagykőrös-Cegléd fele haladó út, illetve a város elkerülő szakaszáról induló 54-es 
főközlekedési út képezi, amely Soltvadkerten keresztül a megye déli területeit tárja fel. A 
távlati tervekben két fontos autóút fogja még érinteni a várost, az egyik az M8-as Veszprémet-
Szolnokkal összekötő szakasz, valamint az M44-es jelű autóút, amely a várost Békéscsabával, 
illetve a román határral fogja összekötni, amely várhatóan jelentősen megnöveli Kecskemét 
potenciális logisztikai szerepkörét. 

A város kedvező közlekedésföldrajzi helyzetét bizonyítja, hogy viszonylag korán 1853-
ban kiépült az első vasúti vonala Cegléd-Kecskemét-Kiskunfélegyháza között, amit követett a 
Kecskemét-Fülöpszállás (1895), a Kecskemét-Tiszaug (1896), a Kecskemét-Lajosmizse és a 
Kecskemét-Kerekegyháza (1905), majd két keskeny-nyomtávolságú (Kecskemét-
Kiskunmajsa 1928; Törökfái-Kiskőrös 1950) vonalak megnyitása. Jelenleg utas és 
teherforgalmi szempontból is a legfontosabb és legforgalmasabb szakasz a Budapest-Cegléd-
Kecskemét-Szeged vonal, mely a szerbiai helyzet normalizálódásával az Európai Unió fontos 
déli irányú vasúti folyosójává válhat. 

Említést kell még tenni a város repülőteréről is, amely jelenleg kizárólag katonai célokat 
szolgál, éppen ezért a Magyar Honvédséggel együttműködve vizsgálni szükséges a 
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fejlesztések további irányait, illetve a vegyes (részben polgári célú) hasznosítás jövőbeli 
lehetőségeit. 
 
Kecskemét közigazgatási szerepköre 

A város 1950. január 1-e óta tölt be megyeszékhely funkciót. A közigazgatási szerepkör 
bővülése számos megyei hatókörű szervezet és hatóság letelepítését, illetve az 
igazságszolgáltatási funkciók megjelenését eredményezte. Napjainkban 5 regionális szintű 
államigazgatási szervezet, 10 államigazgatási szervezet megyei hivatala, 4 bíróság és egy 
természetvédelmi szervezet (a Kiskunsági Nemzeti Park) székhelye található Kecskeméten. A 
város közigazgatási, hivatali szerepköre azonban az eddig felsoroltaknál is sokrétűbb, hiszen 
az Állami Erdészeti Szolgálatnak, az Állami Közútkezelő Kht.-nak és az ÁNTSZ-nek is van 
helyi szervezete. Mint ahogy a városban található az APEH megyei igazgatósága, valamint a 
Kereskedelmi és Iparkamara, illetve az Agrárkamara megyei központja is. A megyei 
szervezetek sorát bővíti továbbá a Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, az Állategészségügyi 
és Élelmiszer-ellenőrző Állomás, a Közoktatási Szakszolgáltat Gyermekvédelmi intézménye 
is, de számos más megyei hatókörű igazságügyi, pedagógiai, szociális és érdekvédelmi 
szervezet központját találjuk meg a városban. 

Megállapítható tehát, hogy a város – a nem túl erős regionális igazgatási funkciók 
ellenére – a térség meghatározó közigazgatási központja, melyet a jövőben tovább kíván 
erősíteni, elsősorban a Vidékfejlesztés területén. 
 

A Dél-Alföldi Regionális Államigazgatási Kollégium kecskeméti szervezetei és a  
kecskeméti székhelyű bíróságok 

Regionális szintű igazgatásban résztvevő szervezetek 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-Alföldi Regionális Igazgatósága 

OMMF Dél-Alföldi Regionális Munkavédelmi Felügyelőség 
OMMF Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Felügyelőség 

Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság 
Vám- és Pénzügyőrség Dél-alföldi Regionális Nyomozó Hivatala 

 
Megyei szintű igazgatásban résztvevő szervezetek 

Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Bács-Kiskun Megyei Kirendeltsége 
Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal 
Bács-Kiskun Megyei Egészségbiztosítási Pénztár 

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Bács-Kiskun Megyei Kirendeltsége 
Bács-Kiskun Megyei Igazságügyi Hivatal 

Nemzetbiztonsági Hivatal Bács-Kiskun Megyei Kirendeltsége 
Bács-Kiskun Megye Védelmi Bizottság Elnöke 

 
A természetvédelem területén tevékenykedő területi szerv 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
 

Bíróságok 
Bács-Kiskun Megyei Bíróság 

Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága 
Kecskeméti Városi Bíróság 

Kecskeméti Munkaügyi Bíróság 
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Kecskemét oktatási szerepköre 
Kecskemét közoktatási hálózata megfelelően kiépült, mely az ezredforduló óta nagy 

átalakuláson ment keresztül. Legnagyobb változások a középfokú oktatás területén mentek 
végbe, ahol bővült a középiskolai feladat-ellátási helyek száma (17-ről-24-re), azok oktatási 
kínálata, s mintegy 14%-kal növekedett a középiskolás diákok száma, így a város 
intézményeiben napjainkban, mintegy 8.200 fiatal tanul. Az oktatás szerkezete és a képzési 
területek is módosultak az elmúlt években. Erősödött a városban a közgazdasági, az 
informatikai, a művészeti és a nyelvi képzés. A helyi gazdaság igényeinek kielégítése 
érdekében Térségi Integrált Szakképzési Központ jött létre, amely a már meglévő széles 
oktatási kínálat mellett, új szakmacsoportokban (Építészet, Közlekedés, Elektrotechnika-
elektronika, Könnyűipar, Faipar, Kereskedelem-marketing, Üzleti adminisztráció, 
Környezetvédelem-vízgazdálkodás, Mezőgazdaság, Szakmai idegen nyelv) indított be 
képzéseket. 

A város életében szintén meghatározó szerepet játszik a főiskola, mely jelenleg három 
karral (Tanítóképző Főiskolai Kar, Kertészeti Főiskolai Kar, Műszaki Főiskolai Kar) 
működik. A műszaki területen gépészmérnöki, mérnök informatikus és műszaki menedzser 
szakokon folynak a képzések. A kertészeti karon gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, 
kertészmérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki és mezőgazdasági menedzser-
asszisztens szakirányokra lehet beiratkozni, míg a tanítóképző karon óvodapedagógusokat, 
tanítókat és ifjúságsegítőket képeznek. Színesíti a város főiskolai kínálatát néhány más 
városban székelő felsőoktatási intézmény egy-egy kihelyezett tanszéke, illetve szakképzése is. 
A Szegedi Tudományegyetem a Károli Gáspár Református Egyetemmel közösen Állam és 
Jogtudományi képzést folytat levelező rendszerben, a Gábor Dénes Főiskola elsősorban 
műszaki és informatikai területeken távoktatási formában hirdet képzéseket, míg a Nyugat-
Magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézet Szilikátművészeti Tanszéket 
üzemeltet a városban. A város felsőoktatási intézményeiben nappali, levelező és távoktatási 
formában együttesen jelenleg mintegy 6.100 diák tanul. A város felsőoktatási pozíciói 
azonban gyengülni látszanak, ezért a jövőben is támogatni kell minden olyan 
kezdeményezést, amely elősegíti a város felsőoktatási kínálatának növelését, a gazdasági, 
kutatás-fejlesztési és oktatási intézmények kapcsolatának megerősítését, a vállalkozások 
innovatív képességének, valamint a város hazai és nemzetközi megítélésének javítását. 
 
Kecskemét kulturális sokszínűsége 

A város méltán büszke történelmére, kreatív alkotóira (Katona József, Kecskeméti Végh 
Mihály, Kodály Zoltán, Mathiász János, Kocsis Pál), épített örökségére, a társadalmának 
nyitottságára, türelmére és vallási toleranciájára, melynek legékesebb példája és jelképe az 
együvé tartozását szimbolizáló kecskeméti főtér is, ahol a négy felekezet (katolikusok, 
reformátusok, evangélikusok és zsidók) egymás szomszédságában építette fel templomait. 
Kecskemétnek gazdag hagyományai vannak a kultúra ápolásában, létrehozásában és 
közvetítésében, melynek elismeréseként 2006-ban a Kultúra Magyar Városa Címet kapta. 

A város kulturális kínálata gazdag. A kultúra közvetítéséhez szükséges intézményi háttér 
kiterjedt és sokelemű. A város kulturális intézményei közül nem egy országos hírű és 
szakmailag elismert. Ezek közül mindenképpen ki kell emelni a több díjjal is rendelkező 
Katona József Megyei Könyvtárat, az Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központot, a 
Kecskeméti Ifjúsági Otthont és a Kecskeméti Képtárat (Cifrapalota), melyek amellett, hogy 
magas színvonalon biztosítják a különböző közgyűjtemények megtekintését, aktívan szerepet 
vállalnak a kecskeméti hagyományok ápolásában és a helyi kultúra szervezésében is. A város 
nyitottságát jól jelzi, hogy több mint egy tucat külföldi várossal alakított ki testvérvárosi, vagy 
partnervárosi kapcsolatot, létrehozta a Kecskemét-Aomori Baráti Kört, mely a Japán 
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kapcsolatokat ápolja, valamint ösztönözte a Dán Kulturális Intézet és a Görög Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal városban történő letelepedését is. 

A város országos jelentőségű kiállításokkal és bemutatóhelyekkel is rendelkezik, mint 
például a Magyar Fotógráfiai Múzeum, a Magyar Naiv Művészek Múzeuma és a 
Szórakaténusz Játékmúzeum. A város azonban nem csak a kiállító és kultúra közvetítő 
intézményeiről híres, hanem a művészeti alkotóműhelyeiről is. A város színházi életét a 
Katona József Színház és a Kelemen László Kamaraszínház művészei és előadásai határozzák 
meg. A város színházi életének érdekes színfoltját képezi azonban a Ciróka Bábszínház is, 
mely elsősorban a fiatalabb korosztályokat szólítja meg. 

Kiemelkedő a város „kézműves” hagyománya, melynek legjelesebb központjai a 
Nemzetközi Kerámiastúdió, a Zománcművészeti Alkotóműhely, a Kecskeméti Alkotóház 
Művésztelep, a Kecskeméti Textilművészeti Alkotóműhely, és a rajzfilm munkáiról híres 
Kecskeméti Film Kft. 

A széles kulturális kínálatából a városnak a legnagyobb ismertséget a Kodály-életműhöz 
és módszerhez kapcsolódó tudás gondozása, közvetítése és a zene szeretete hozta, melynek 
két kiemelkedő központja a Kodály Iskola és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály 
Zoltán Zenepedagógiai Intézete, melynek mestertanfolyamai, szemináriumai és koncertjei 
méltán világhíresek. 

Kecskemét kulturális programkínálata is gazdag. A legjelentősebb eseményei közül 
kiemelkedik a Kodály Művészeti Fesztivál, a Nemzetközi Kodály Szeminárium, az Európa 
Jövője Nemzetközi Gyermektalálkozó (Csiperó), a Nemzetközi Zománcművészeti 
Alkotótábor, a Nemzetközi Kerámia Stúdió szimpóziumai, a Kecskeméti Animációs 
Filmfesztivál, a Kecskeméti Népzenei Találkozó, a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál, a 
Kecskeméti Nyári Fesztivál és a Hírös Hét Fesztivál. 

A vázlatos kép alapján is látható, hogy Kecskemét kulturális értékei városfejlesztő erővel 
bírnak, melyek kiváló lehetőségét és alapját képezhetik az ilyen irányú fejlesztési 
elképzeléseknek. 
 
Kecskemét, mint élhető város 

Kecskemét emberközpontú élhető város. Az elmúlt évtizedben jelentős fejlesztések 
mentek végbe az egészségügy területén. Kecskemét lakossága számára 45 felnőtt háziorvosi, 
22 gyermek háziorvosi és 17 fogorvosi rendelő áll rendelkezésére, ahol 2007 folyamán több 
mint 680.000 embert láttak el. A város korházaiban több mint 30 féle szakrendelés biztosított, 
a betegápolást mintegy 1400 ágyon közel 1000 fős egészségügyi személyzet biztosítja. 

Meghatározó a város sportélete, Kecskemét közel 100 bejegyzett sportszervezettel 
rendelkezik. A város kiemelten támogatja a sportot, s nem csak a versenysportot, hanem a 
gyermek- és ifjúsági szervezeteket, az utánpótlás-nevelés működését, szabadidősportot, a 
fogyatékosok sportját, valamint a sportrendezvényeket, az olimpiai felkészülést és a sport 
népszerűsítését is. A város sportlétesítményekkel jól ellátott (labdarúgó stadion, 
sportcsarnokok, fedett uszoda, teniszpályák, gokart centrum, stb.), mely nem csak a sportolók, 
de a város lakosságának igényeit is kiszolgálják. 

A város azonban nem csak a sportra, hanem a környezet- és természetvédelemre is 
kiemelten figyel. A városban működik a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, mely 
jelentős szerepet tölt be a környezeti tudatformálásban. Számos bemutatót és kiállítást 
szerveznek, információkkal szolgálnak, ezen kívül terepbejárásokat tartanak, túrákat 
szerveznek. A lakossággal történő minél intenzívebb kapcsolattartást a Természet Háza 
látogatóközpont biztosítja a környezet- és természetvédelmi szakemberek számára. 

Kecskemét kereskedelmi és szolgáltatási ellátottsága kiemelkedő. A jelentősebb 
kiskereskedelmi láncok majd mindegyike (Auchan, Tesco, Penny Market, Lidl, CBA, Plus, 
Match, Metro, Baumax, Praktiker, stb.) képviselteti magát a városban. 
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Kecskemét, mint foglalkoztatási központ 
 

Kecskemét Bács-Kiskun megye legnagyobb munkaadója, a foglalkoztatottak száma 
meghaladja a 46.000 főt. A megye összes regisztrált vállalkozásának több mint 30%-a 
(16.400 db) a városban működik. Az egyéni vállalkozások száma meghaladja a 9.600-at. 
Bács-Kiskun megye 43 – árbevétele alapján – legnagyobb vállalata közül 22-nek a központja 
Kecskeméten található. A 250 főnél többet foglalkoztató működő vállalkozások száma 16 db. 
A legnagyobb foglalkoztatók között ipari és kereskedelmi cégeket találunk, mint például a 
Digital Disc Drives Kft (1.411 fő), a Phoenix Mecano Kft. (948 fő), az Univer-Coop Zrt (715 
fő), vagy a Knorr-Bremse (668 fő). A kedvező vállalkozási sűrűségnek és a városban található 
nagy foglalkoztatóknak köszönhetően Kecskemét munkanélküliségi helyzete térségénél 
lényegesen kedvezőbb. A kedvező foglalkoztatási helyzet fenntartása a város kiemelkedő 
feladatai közé tartozik, ezért jelen döntéseivel már a jövőjét kívánja építeni. Kecskemét 
városa csökkentette a helyi iparűzési adót, új ipari területek kialakítását határozta el, s 
döntéseivel elő kívánja segíteni a hagyományos iparágainak (élelmiszeripar, nyomdaipar, 
műanyagipar, gépgyártás) fennmaradását, s további erősödését, valamint a magas hozzáadott 
értéket előállító gazdasági szervezetek (környezetipar, elektronikai ipar, egészségipar, 
logisztika) városban történő letelepedésének támogatását. 
 
1.3.4. Kecskemét foglalkoztatási szerepköre 
 

Kecskemét város lakosságának gazdasági aktivitásában a rendszerváltás óta számottevő 
változás ment végbe. Az 1990-es és a 2001-es népszámlálás között a népességszám jelentős 
bővülése ellenére csökkent a foglalkoztatottak száma, ugyanakkor nőtt a munkanélküliség és 
az inaktív keresők száma is. 

A legutóbbi pár évben a város bővülő gazdaságának, s néhány nagyobb beruházásnak 
köszönhetően javultak a foglalkoztatási mutatók. A bővülés dinamikája azonban csak 
mérsékelt hatást tudott gyakorolni – a térségre jellemző, hagyományosan alacsony – 
foglalkoztatási szintre, így a foglalkoztatottak 42%-os aránya, valamint a teljes lakossághoz 
viszonyított – meglehetősen magas – több mint 3%-os munkanélküliségi ráta, Kecskemétet a 
megyei jogú városok rangsorában a 14. helyre sorolja. 
 

A népesség gazdasági aktivitása Kecskeméten 1990-2005 

Lakosságszám Foglalkoztatott Munkanélküli Inaktív kereső Eltartott 

  (fő) 

1990 102.516 47.256 1.208 21.696 32.356 
2001 107.749 43.835 3.796 28.875 31.243 

2005 108.363 46.199 3.702 26.980 31.482 
Forrás: KSH Népszámlálás 1990, 2001 és Mikrocenzus 2005.   

 

A rendszerváltást követő gazdasági átalakulásnak köszönhetően megváltozott a város 
foglalkoztatási szerkezete. Míg 1990-ben Kecskemét egy, a mezővárosi múltját is tükröző 
ipari-agrár város volt, magas mezőgazdasági (11,2%) és ipari (38,4%) foglalkoztatási 
aránnyal, addig napjainkra a foglalkoztatás – a mezőgazdaság válságának, és azt követő 
átalakulásának, a nagyipar leépülésének és a szolgáltatói szektor előretörésének köszönhetően 
– folyamatosan átalakult. A változás legérzékenyebben, a leginkább kiszolgáltatott 
mezőgazdaságot (megszűnő TSZ-ek, rossz értékesítési körülmények, elégtelen mértékű 
támogatások) érintette, ahol a munkaképes korú lakosság már csak 2,8%-a dolgozik. Az 
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elmúlt bő egy évtizedben nagymértékben csökkent az ipari foglalkoztatottak aránya is 
(30,5%), melynek hátterében a szocialista nagyipar helyébe lépő, kisebb élőmunkaerőt 
igénylő modernizált termelés áll. A mezőgazdaság és az ipar lecsökkent foglalkoztatási 
igényével szemben a város tercier szektorában óriási munkaerő bővülés játszódott le. A 
korábbi 50,4%-ról a foglalkoztatottak aránya 66,7%-ra nőtt, köszönhetően a kereskedelem és 
a vendéglátás térnyerésének, a magas szintű pénzügyi és gazdasági szolgáltatások 
megjelenésének, valamint az informatikai és média ágazat megerősödésének. Ez a tendencia 
várhatóan a jövőben is folytatódni fog, így a tercier szektorban foglalkoztatottak aránya 
néhány éven belül meghaladhatja a 70%-ot. 

A város és szűkebb környezetének gazdasági átalakulása 1990 és 2007 között nem volt 
zökkenőmentes, melyet érzékletesen mutat a kilencvenes évek elején megjelenő, majd az 
évtized végétől napjainkig egy alacsonyabb szinten (3.000-4.000 fő között) stabilizálódó 
munkanélküliség. 
 

A munkanélküliek számának alakulása Kecskeméten, 1993-2007 
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  Forrás: KSH TSTAR 1993-2003, Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ 2004-2007. 
 

Figyelembe véve a város növekvő lakosságszámát, a 2007-es teljes népességben mért 
3,7%-os munkanélküliség ugyan nem tűnik magasnak, de az utóbbi két évben a 
munkanélküliek száma lassú, folyamatos emelkedést mutat, mely a megyei jogú városok 
rangsorában egyre romló pozícióba helyezi Kecskemétet. 

A munkanélküliség szerkezete is komoly problémát jelent. A 2007-es munkaügyi 
adatokból megállapítható, hogy magas a 45 év feletti regisztrált munkanélküliek száma (1.433 
fő), illetve a munkanélküliek jóval több mint egyharmad része (1.645 fő) nem rendelkezik 
semmilyen szakmával. A fentiek következtében jelentős a tartós munkanélküliség, 1.328 
kecskeméti lakosnak 365 napnál hosszabb ideje nincs állása. Magas a járadékra jogosultak 
(1.616 fő) és a rendszeres szociális segélybe részesítettek (1.422 fő) száma, mely jelentős 
terheket ró a városi költségvetésére, és sürgeti egy átfogó gazdasági-, szakképzési és 
foglalkoztatási stratégia elkészítését. 
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2. Kecskemét helyzete, az elmúlt évek változásai és folyamatai 
 
2.1. Gazdaság 
 
2.1.1. A vállalkozások számának, foglalkoztatottjainak és árbevételének alakulása 
 

Kecskemét gazdaságára az elmúlt években is az élénk vállalkozási kedv volt 

jellemző. Átalakulások, betelepedések, új vállalkozások létrehozása eredményeként 2006. év 

végén már több mint 16 ezer kecskeméti székhelyű társas vállalkozást regisztráltak, ez 

közel egynegyeddel haladta meg a tíz évvel korábbit. A regisztráltakon belül erőteljes 

emelkedés figyelhető meg a jogi személyiségű vállalkozások számát és arányát illetően 

(2006-ban 22 %-ot képviseltek, az 1997. évihez képest számuk 61 %-kal nőtt), ami azért 

kedvező, mert – tapasztalatok szerint – ezek a vállalkozások általában stabilabbak, 

piacképesebbek, több embernek adnak munkát, mint a nem jogi személyiségűek (bt, kkt). A 

társas vállalkozások mellett közel tízezer egyéni szerepelt a regisztrációban, számuk 

mérsékelten (12 %-kal) bővült az utóbbi évtizedben. 

 
A regisztrált vállalkozások számának és a jogi személyiségűek arányának alakulása 

Év 
Társas 

vállalkozások 
száma 

Jogi 
személyiségűek 

aránya, % 

Egyéni 
vállalkozások 

száma 
1997 13 039 16,99 8 203 
1998 13 496 18,01 8 242 
1999 13 777 18,26 8 367 
2000 14 302 18,40 8 643 
2001 14 801 18,15 8 947 
2002 15 278 18,61 9 168 
2003 15 626 19,06 9 335 
2004 16 097 20,06 9 520 
2005 16 400 20,72 9 619 
2006 16 169 22,06 9 187 

Forrás: KSH T-STAR 
 

A foglalkoztatottakról a működő vállalkozások esetében rendelkezünk adatokkal. 

Körükben a döntő többség – 2005-ben 95 %-a – még mindig az igen kicsik, 10 főnél 

kevesebbet foglalkoztatók közé tartozik, mindössze 18 olyan működő vállalkozás volt, 

amelynél 250 főnél több a foglalkoztatottak száma. Ezek többnyire 10-15 éve 

tevékenykednek, pl.: „Cabtec” Kft, „Bácsvíz” Zrt, Digital Disc Drives Gyártó Kft, Fornetti 

Kft, Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt, Knorr-Bremse Kft, Kunság Volán Zrt, Phoenix-

Mecano Kft, Univer-Coop Zrt, Univer-Product Zrt, M-Real, Petőfi Nyomda Kft, Gallfood 

Kft, Freudenberg Simmerringe Termelő Kft, Airvent Légtechnikai Zrt. 
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Néhány évre visszatekintve a társas vállalkozások körében kisebb átrendeződés 

érzékelhető, a mikro- és kisvállalkozások számának erőteljes növekedése miatt a „nagyok” 

aránya mérséklődött. 

A működő társas vállalkozások megoszlása létszám-kategóriánként 

Év 10 fő 
alatt 

10-19 
fő 

20-49 
fő 

50-249 
fő 

250-
499 fő

500 és 
több 

1999 94,31 2,99 1,57 0,96 0,08 0,10 
2000 94,33 2,72 1,68 1,03 0,15 0,09 
2001 94,48 2,74 1,66 0,91 0,13 0,08 
2002 94,71 2,74 1,54 0,83 0,11 0,08 
2003 94,62 2,70 1,69 0,83 0,08 0,07 
2004 94,62 2,87 1,51 0,81 0,10 0,08 
2005 94,70 2,86 1,44 0,81 0,10 0,08 

   Forrás: KSH T-STAR 
 

Hasonló a helyzet az árbevétel szempontjából is. A társas vállalkozások (az 

egyéniekről nincs adatunk) háromnegyede 20 millió Ft alatti árbevétellel rendelkezik, ami alig 

egy-két ember fizetésére elegendő, fejlesztésekre, beruházásokra már nem marad. A nagyobb 

árbevételűeknél nagyobb a dolgozói létszám is, alig néhány esetben tapasztalható ettől eltérő 

összefüggés. 2006-ban a legnagyobb árbevételű – és többnyire nagy létszámmal dolgozó – 

vállalkozások közé tartozott pl. a Digital Disc Drives Gyártó Kft, Knorr-Bremse 

Fékrendszerek Kft, Kunság Volán Zrt, Phoenix Mecano Kft, Univer-Coop Zrt, Fornetti Kft, 

Freudenberg Simmeringe Termelő Kft, Gallfood Pulykafeldolgozó és Értékesítő Kft, Kefag 

Zrt, M-Real Petőfi Nyomda Kft, Univer-Product Zrt, Autoflex-Knott Kft, „Hansa-Kontakt” 

Kft, Alföld Pro-Coop Zrt, Brill-Gépjárműkereskedelmi és Szolgáltató Kft, IGN Ipari és 

Ingatlan Fővállalkozási, Befektetési Zrt, Baustar Építőipari Kft, Délhír Zrt, Hovány 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Kecskeméti Konzervgyár Zrt, Siegenia-Aubi Kereskedelmi 

Kft, OTF-IGN Petrotech Fővállalkozási Kft, Kész Kft, Bácsvíz Zrt, Thomas & Betts Kft, 

Nissin Food Kft, stb. 

Az árbevételnél is érzékelhető változás a korábbi évekhez képest, mérséklődött az igen 

kis bevételűek és nőtt a nagyobbak száma és aránya. Ebben egyes vállalkozások helyzetének 

javulása mellett az infláció is szerepet játszott. 

A kecskeméti székhelyű vállalkozások mellett többnek van itt olyan jelentős 

telephelye, amelyeknek szintén magas árbevétele van, pl. több bank (OTP, Raiffeisen, K & H, 

Erste, MKB), Magyar Telekom Nyrt, Démász Zrt, Metro Kereskedelmi Kft, Bramac Kft, 

Graboplast Zrt, Auchan Magyarország Kft, Magyar Posta Zrt, Strabag Zrt, Fibernet 

Kommunikációs Zrt, stb. 
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A kecskeméti társas vállalkozások megoszlása 
árbevételkategóriák szerint, 2006
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Forrás: Cég-Kód-Tár, KSH, 2006/4. 

 
 
2.1.2. A vállalkozások ágazati jellemzői 
 

A kecskeméti székhelyű társas vállalkozások körében kisebb ágazati változások is 

tapasztalhatók. 

A működő vállalkozások megoszlása nemzetgazdasági áganként, % 
Nemzetgazdasági ág 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Mezőgazdaság , vad-, erdő-, halgazdálkodás 2,83 2,72 2,84 2,66 2,38 2,27 2,25
Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia, 
gáz-, gőz-, vízellátás 10,94 10,97 10,79 10,23 9,64 9,22 9,16
Építőipar 8,39 8,41 8,44 8,90 9,56 9,51 9,56
Kereskedelem, javítás 29,85 28,43 26,36 23,77 22,58 22,51 22,23
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 4,45 4,26 4,30 4,01 3,83 3,81 3,82
Szállítás, raktározás, posta, távközlés 5,63 5,25 4,90 5,38 5,24 5,08 5,12
Pénzügyi közvetítés 1,81 2,21 2,52 2,74 3,08 3,18 3,30
Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás  23,97 24,94 26,46 27,29 28,27 28,50 28,54
Oktatás 2,11 2,46 2,81 2,92 3,39 3,71 3,79
Egészségügyi, szociális ellátás 3,81 4,06 4,44 4,05 4,10 4,13 4,31
Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 6,20 6,29 6,14 8,05 7,93 8,08 7,92
Összesen, db 7905 8224 8555 9250 9446 9611 9694

Forrás: KSH T-STAR 
 

Csökkent az agrárágazatban működők száma, súlyuk is mérséklődött az elmúlt 

évekhez képest. A nagyobbak közé tartozik pl. KEFAG Zrt, Zöldségtermesztési Kutató 

Intézet Zrt, EEBA Agráripari és Állattenyésztő Kft, GU-LAB Kisállattartó Kft, Pilze-Nagy 

Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Az élelmiszeriparban kevesebb 

vállalkozás tevékenykedik, a legnagyobbak viszont jelentős fejlesztéseket is végrehajtottak. A 
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legnagyobb árbevételű és létszámú cégek: a Fornetti Kft, Gallfood Kft, Kecskeméti 

Konzervgyár Zrt, Nissin Foods Kft, Univer-Product Zrt, Kecskeméti Likőripari Zrt. 

A ruházati iparban (textília, textiláru gyártás, bőr-, bőrtemék, lábbeli gyártás) nem 

sok változás történt, 2003 óta pl. nem is alakult új vállalkozás. E szektorra inkább a 

„kisvállalkozási” méret jellemző, néhány cég viszont jelentős szerepet tölt be a város 

gazdaságában, munkaerőpiacán. Ezek közé tartozik pl. a Rösch Mode Kft, a Kovalov 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Sonia Hungaria Kft, az Unit Textilipari Kft, a Pro-Med 

Gyógyászati Segédeszközöket Gyártó Kft, Rose Ruhaipari és Szolgáltató Kft, Hurrican Sport 

Áruk Kereskedelmi Kft. 

A fafeldolgozó ipart is inkább a stabilitás jellemzi, többségében 5-10 éve termelő 

cégekkel találkozhatunk. Jelentős létszámmal és árbevétellel dolgozik pl. a „Schindler” 

Tetőablakgyártó Kft, a Kunság Fenster Kft, a Delta Kft. A papír- és nyomdaiparban a sok 

kis termelő, szolgáltató mellett néhány vállalkozás már meghatározóvá vált iparágában és a 

város gazdaságában. A Petőfi Lap- és Könyvkiadó Kft az egész megyét ellátja napilapjával, 

számos könyve országos terjesztésű. Kiemelhető az M-real Petőfi Nyomda Kft, As-Nyomda 

Kft, Goessler Kuverts Kft, a Print 2000 Kiadói Nyomdaipari és Reklámszervező Kft. A vegyi-

, gumi-, műanyagiparba sorolt vállalkozások döntő többsége jó néhány éve van a piacon. A 

legjelentősebbnek mondható a Heliport Ipari Parkban működő, tömítéseket előállító 

Freudenberg Simmerringe Termelő Kft, a nagyobban közé tartozik a Deltaplast Kft, a Poliext 

Csövek Kft.  

Az ipari vállalkozások közül a fémiparba tartozók képviselik a legnagyobb 

részarányt, a több évtizedes, vagy 10-15 éves múltra visszatekintő vállalkozások mellett 

számos új képviseli ezt a kecskeméti iparra hagyományosan jellemző ágazatot. Több 

százmilliós árbevételével, több tucatnyi dolgozójával hosszú ideje kiemelkedő a Hilti 

Szerszám Kft, az Agrikon-Alfa Kft, a Mecanova Fémlemezgyártó Kft, Metalconstruct 

Alumíniumszerkezetek Gyára Zrt, a Schaffner EMV Kft. Hasonlóan nagy múltú a gépipar is, 

a legnagyobbak – Airvent Légtechnikai Rt, Contarex Agrotechnika Kft, Thyssenkrupp 

Nothelfer Kft – már hosszú ideje adnak több száz embernek munkát. 

A villamos gép- és műszergyártással manapság jóval kevesebben foglalkoznak, mint 

néhány évvel ezelőtt. A Digital Disc Drives Kft Phoenix Mecano Kft „Cabtec” Kft Thomas & 

Betts Kft Ritz Mérnöktranszformátor Kft Axon Kábelgyártó Kft jelentős árbevétellel és 

létszámmal dolgozik. A járműgyártást mindössze 10 vállalkozás képviseli a városban, ezek 

közül kiemelkedik a Heliport Ipari Parkban működő Auólflex-Knott Kft, a Knorr-Bremse 
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Fékredszerek Kft, amely eddig is jelentős összegeket fordított technológiai fejlesztésre, 

gépbeszerzésre, modernizálásra, automatizálásra. 

Kecskemét kereskedelmében jelentékeny változások következtek be. A hiper- és 

szupermarketek megjelenése átrendezte a kiskereskedelmet is, sokan nem bírták a versenyt a 

jóval olcsóbb árukat kínáló multicégekkel. 2002-ben a Metro nyitott itt áruházat, 2004-ben a 

Baumax épített új áruházat, 2005-ben adták át a Malom Centrumot, a Lidl új üzletét. A Penny 

Market, a Tesco, az Auschan, a Praktiker, az egyre több „kínai” és „angol” bolt komoly 

konkurenciát jelent a helyi üzleteknek.  

 
A kiskereskedelmi üzletek számának alakulása 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kiskereskedelmi üzletek összesen  1 648 1 776 1 853 1 905 1 944 2 000 2 055 2 244 2 298
Élelmiszerüzletek és áruházak  329 326 334 341 331 327 327 347 329
Iparcikküzletek és áruházak  7 16 19 25 31 42 40 42 45
Ruházati szaküzletek  263 313 330 342 351 362 373 394 407
Bútor,- háztartásicikk- és 
világítástechnikai szaküzletek 61 75 75 86 90 103 105 117 117
Villamos háztartásicikk-
szaküzletek  67 71 76 79 85 79 75 76 79
Festék-, vasáru-, barkács- és 
építési anyag szaküzletek  168 175 174 173 185 188 190 194 206
Könyv-, újság-, papíráru-
szaküzletek  62 61 65 66 70 70 69 79 93
Forrás: KSH T-STAR 

 
Az idegenforgalom – vendéglátás területén is fejlesztések, fejlődések követhetők 

nyomon. Nőtt a vállalkozások száma, ugyanakkor 2006-ra kissé csökkent a szálláshelykínálat. 

A vendégforgalom – hullámzások közepette – csökkenő tendenciát jelez. Különösen a 

külföldiek körében érzékelhető a visszaesés. Sajnálatos, hogy a vendégek nem sokáig 

maradnak, az átlagos két éjszakás itt tartózkodás inkább „átutazó” jelleget kölcsönöz a 

városnak. Ugyanakkor igen sok látogató érkezik Kecskemétre néhány órára, sok csoport nézi 

meg a nevezetességeket, majd utána tovább megy más programokra (gyakori a Budapest-

Kecskemét-Bugac program). 
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A kereskedelmi szálláshelyek férőhely- és forgalmi adatai 

Év Szállásférőhely Vendégek 
száma, fő

Külföldiek 
aránya, %

Átlagos 
tartózkodási 
idő, éjszaka 

Ezen 
belül: 

külföldi 
1998 2 258 50 171 47,40 1,90 1,95 
1999 2 360 52 063 41,69 2,08 2,14 
2000 2 401 53 476 45,00 1,95 2,11 
2001 2 424 49 236 46,73 1,99 2,26 
2002 2 441 54 183 42,52 1,94 2,10 
2003 2 432 52 565 41,37 1,88 2,16 
2004 2 401 48 330 38,83 2,05 2,32 
2005 2 401 47 919 35,15 1,97 2,26 
2006 2 292 47 268 38,07 1,88 2,14 

  Forrás: T-Star, KSH, 1999-2004 
 

A vendéglátásban is bővülő kínálattal találkozhatunk. Jelentősen nőtt az éttermek, 

cukrászdák száma, a dolgozók egyre több helyen tudnak étkezni. 

 

A vendéglátóhelyek számának alakulása 

Év Vendéglátóhelyek Éttermek, 
cukrászdák

Bárok, 
borozók

Munkahelyi 
étkeztetőhelyek 

1998 461 370 54 37 
1999 500 404 56 40 
2000 521 413 64 44 
2001 530 419 65 46 
2002 550 435 67 48 
2003 548 432 67 49 
2004 542 425 69 48 
2005 611 470 80 61 
2006 628 481 79 68 

       Forrás: KSH T-STAR 
 
A szállítás ágazatában belső átrendeződések figyelhetők meg: a szárazföldi (teher, 

személy) szállítással egyre kevesebben foglalkoznak (érződik a koncentrálódás, a mikrocégek 

kiszorulása), a kiegészítő tevékenységnél – pl. utazásszervezés – viszont bővülés 

tapasztalható. A dinamikusan bővülő telefonpiac a posta és távközlés ágazat felfutását hozta 

magával, egyre többen foglalkoznak a kommunikáció ezen eszközeinek hálózataival, 

készülékeivel. A pénzügyi szektorban jelentős élénkülés tapasztalható, majdnem 

háromszorosára nőtt a kecskeméti vállalkozások száma. Számos biztosító, közvetítő és 

tanácsadó cég szolgáltatásait lehet igénybe venni, bár ezek inkább a mikro- és kisvállalkozói 

szférába tartoznak, alig néhány fővel dolgoznak. Az ingatlanügyekkel foglalkozók száma 
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jócskán nőtt néhány év alatt, ebben viszont szerepet játszott a számos társasház, 

lakásszövetkezet megalakulása. Ebben az ágazatban alig néhány nagyobbal találkozhatunk. 

A számítástechnikai tevékenység ágazatban az információtechnológia terjedését 

követően egyre több vállalkozás alapítására kerül sor, bár ezek döntő többsége alig néhány 

fős. Vannak már „öregebbek” is (10-18 évesek), a nagyobbakhoz sorolható a Megatrend 

Informatikai Zrt.  

Kevés a városban az innovatív vállalkozás. Kecskeméten kutatás-fejlesztéssel 

mintegy 50 vállalkozás foglalkozik, nagyobb részük azonban a kisebb hozzáadott értéket 

előállító humán-, közvélemény- és piackutatás területén működik. Műszaki kutatás-fejlesztést 

alig több mint egy tucat vállalkozás végez (ezek közül a legjelentősebbek, a KÉSZ Kft és a 

Knorr Bremse Kft.), ami a város méreteihez és gazdasági teljesítményéhez mérten nagyon 

kevés. A város kutatás-fejlesztési hálózata az elmúlt évek folyamán meghatározó 

változásokon nem ment keresztül, a kutatás-fejlesztés intézményi háttere és lehetőségei nem 

javultak. A K+F vállalkozásokon kívül jelentősebb kutatás-fejlesztési kapacitással 

rendelkezik a városban a Kecskeméti Főiskola, a Zöldségtermesztési-, a Szőlészeti és 

Borászati Kutatóintézet, az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete, valamint a Kiskunsági 

Nemzeti Park. 

Bővült a gazdasági tevékenységeket segítő vállalkozások száma is. Ezek egy-két fős 

ügyvédi irodák, könyveléssel, könyvszakértői, ügynöki tevékenységgel, üzletviteli, 

számviteli, pénzügyi, befektetési, mérnöki tanácsadással, pályázatírással, piackutatással, 

épület-tervezéssel, lakberendezéssel, munkaerő-közvetítéssel, őrző-védő szolgáltatással, stb. 

foglalkozó cégek. Majdnem négyszáz oktató vállalkozás közül lehet választani, pl. nyelveket, 

informatikát, autóvezetést tanítanak. Az egészségügyi, szociális ellátás területén is bővült a 

vállalkozások száma, de szinte mindegyik egy-két fővel és kis árbevétellel dolgozik. 

Számtalan házi-, fog-, szak-, állatorvos alapított kisebb vállalkozást, vannak szociális 

gondoskodással, ápolással foglalkozók is.  

Az egyéb közösségi, személyi szolgáltatás ágazatban néhány év alatt másfélszeresére 

nőtt a vállalkozások száma, fotósok, videósok, filmkészítők, grafikusok, művészeti, kulturális 

szolgáltatásokat nyújtók, műkereskedők, fitness-termeket üzemeltetők, sportegyletek, 

játékautomatákat üzemeltetők, stb. tartoznak közéjük.  
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2.1.3. Kecskemét elérhetősége 
 
Egy település gazdaságának helyzetét, a vállalkozások letelepedését, maradását, 

fejlesztéseiket jelentősen befolyásolja az elérhetőség. Az alapanyag és a késztermék minél 

olcsóbb és gyorsabb oda-vissza juttatása fontos szempont egy megfelelő telephely – település 

– kiválasztásánál, a dolgozók be- és hazajutási lehetősége szintén lényeges tényező. Ebből a 

szempontból Kecskemét kedvező közlekedésfödrajzi helyzetben van. A legjelentősebb tranzit 

és közúti forgalmat az észak-dél irányú 5-ös számú főút és az M5-ös autópálya bonyolítja le, 

ami Kecskemét számára a főváros és Szeged, illetve a szerb határ között biztosít közúti 

kapcsolatot. A kelet-nyugati irányú forgalom a Dunaföldvárt Kecskeméttel összekötő 52-es 

úton történik, amely a déli elkerülőben, a 44-es útban folytatódva Békéscsaba és a Román 

határ fele teremt összeköttetést. A város harmadik legfontosabb közúti kapcsolatát a város 

területéről induló 441-es Nagykőrös-Cegléd fele haladó út, illetve a város elkerülő 

szakaszáról induló 54-es főközlekedési út képezi, amely Soltvadkerten keresztül a megye déli 

területeit tárja fel. A távlati tervekben két fontos autóút fogja még érinteni a várost, az egyik 

az M8-as Veszprémet-Szolnokkal összekötő szakasz, valamint az M44-es jelű autóút, amely a 

várost Békéscsabával, illetve a román határral fogja összekötni, amely várhatóan jelentősen 

megnöveli Kecskemét potenciális logisztikai szerepkörét. 

Viszonylag korán, 1853-ban kiépült az első vasúti vonala Cegléd-Kecskemét-

Kiskunfélegyháza között, amit követett a Kecskemét-Fülöpszállás (1895), majd a Kecskemét-

Tiszaug (1896), végül a Kecskemét-Lajosmizse és a Kecskemét-Kerekegyháza (1905) 

vonalak megnyitása. Jelenleg utas és teherforgalmi szempontból is a legfontosabb és 

legforgalmasabb szakasz a Budapest-Cegléd-Kecskemét-Szeged vonal, mely a szerbiai 

helyzet normalizálódásával az Európai Unió fontos déli irányú vasúti folyosójává válhat. 

Említést kell tenni két keskenynyomtávú vasútról is, amelyek Kecskemét-Kiskunmajsa és 

Kecskemét-Kiskőrös között közlekednek. Ezek nem túl jelentősek, néhányan a környékben 

élők és a turisták használják. Fennmaradásukat gazdaságtalan működtetésük miatt többször 

veszély fenyegette.  

Kecskeméten nyilvános repülőtér nincs, a katonai repülőtér gazdasági, esetleg 

utasforgalmi célra való hasznosításáról történtek tárgyalások, egyenlőre ezt „civilek” nem 

használhatják. Kadafalván Heliport repülőtér üzemel, a közeli Jakabszálláson pedig egy 

magánrepülőteret vehetnek igénybe kisebb gépekkel. 

 



                 KECSKEMÉT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 

              MMTTAA  RRKKKK  AAllffööllddii  TTuuddoommáánnyyooss  IInnttéézzeett,,  KKeeccsskkeemméétt,,  22000088..  9

 

 

2.1.4. Ipari Parkok 
 
Kecskeméten három Ipari Park található: Kecskemét Ipari Park a Kecskemét Megyei 

Jogú Önkormányzat; Technik-Park Heliport (Kadafalván) a Technik-Park Heliport Kft.; 

KÉSZ Ipari Park a KÉSZ Közép-Európai Építő és Szerelő Kft kezelésében.  

A Kecskeméti Ipari Park területe 55,8 hektár. A park Kecskemét város déli részén, 

az úgynevezett Déli Iparterületen található, ahol már számottevő ipari létesítmények 

működnek, és az ipari park részét képezik (közös úthálózat, infrastruktúra, szolgáltatások, 

stb.). Ehhez a területhez kapcsolódóan további bővítési lehetőség is kínálkozik. Az ipari 

parkban található pl. a Szilády Nyomda Kft, Mazda Dakó Márkakereskedés és Szerviz, 

Filantrop Kht (tüzeléstechnikai, környezetvédelmi szolgáltatások),  Fornetti Kft (fagyasztott 

pékáru gyártása), Agro-Trucks Kft (haszonállat-eledel gyártás), Jansik Autóház Kft, Lux 

Elektro Kft (háztartási készülék gyártás), Univer-Product Termelő és Kereskedelmi Zrt 

(ételízesítő gyártás), Oktán’98 Kereskedelmi és Szolgáltatató Kft, Esso benzinkút, Strabag 

Építő Rt, Univer Coop Rt (sütőipar), Design Kft (veszélyes hulladékszállítás, előkezelés), 

Lux-D Kft (gépkocsi értékesítés, javítás). 

Kecskemét első ipari parkját, a Technik Park Heliportot még 1995-ben hozta létre a 

névadó Technik-Park Heliport Kft. A mintegy 47 hektáros hasznos területen az eltelt több 

mint tíz év alatt jelentős fejlesztések valósultak meg: kiépült a teljes infrastruktúra (gáz-, út- 

és villamos hálózat, az ivóvíz- és csatornarendszer), majd a multifunkcionális csarnokok 

megépítésével megértek a feltételek ahhoz, hogy a hazaiak mellett több világcég is 

letelepedhessen a területen. Ez utóbbiaknak a parkot üzemeltető cég – a magyarországi 

viszonyok alapos ismerőjeként – nemcsak folyamatos működésükhöz, de további 

beruházásaik megvalósításához is szolgáltatást nyújt, s a hatósági engedélyezési eljárások 

során tanácsadással is segíti betelepedésüket. Ezen túl állandó őrzést és védelmet biztosítanak 

s számos egyéb szolgáltatást (munkaerő-szállítás, étkeztetés stb.) nyújtanak a bérlőknek. A 

professzionális ipartelepen 21-re nőtt a működő vállalkozások száma, melyek felét kis- és 

középvállalkozások, több mint 30 százalékát pedig nagyvállalkozások teszik ki, közel 2 ezer 

helyi és környékbeli lakosnak biztosítva munkát. Az itt működő cégek sorában olyan – a 

nemzetközi piacon is elismert, valamint a hazai iparban jeleskedő – társaságok találhatók, 

mint a német Freudenberg Simmerringe Kft., az amerikai Thomas & Betts Kft., a hamburgi 

székhelyű Ritz Kft., a német–magyar Autóflex-Knott Kft. és a Lux Gépjárműalkatrész Gyártó 

Kft. A Bosal Autóflex Kft. két éven belül – 700 millió forintos beruházással – két 16 ezer 

négyzetméteres autóalkatrész-gyártó csarnokot épít, amellyel 200 új munkahelyet teremt. 
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A KÉSZ Ipari Park összterülete 12,9 ha, melyből 33.517 m2 üzemépület, 4.684 m2 

irodaépület, 53.521 m2 szilárd burkolatú felület, 22.859 m2 zöldterület, 9.700 m2 burkolatlan 

terület. A terület körülbelül 10.000 m2-nyi új felépítmény fejlesztését teszi lehetővé. A KÉSZ 

Ipari Park komplett szolgáltatásokat kínál, amihez kapcsolódik a kutatás-fejlesztés, a 

különböző építészeti, elektronikai, autószerviz, a logisztika teljes vertikuma. Minden 

területnek megtalálhatók itt a felépítményei, üzemcsarnokok, irodák, raktárak stb. Az ipari 

park energia ellátását 2 db gázmotor biztosítja. A KÉSZ ipari centrumban az építéstechnika és 

az ehhez kapcsolódó kutatás-fejlesztési, logisztikai szolgáltatások – a lebonyolításon, 

anyagrendelésen, építésen, raktározáson át a szállításszervezésig – széles skálája 

megtalálható. Ehhez nemcsak az említett szintű infrastruktúra, a korszerű információs 

rendszer, illetve szakértői kör is adott. Így bármely gazdasági tevékenységhez tudnak 

területet, üzemcsarnokot, irodákat, raktárakat biztosítani, s ezeket a bérlő cégek igényei 

szerint alakítják át. Az ipari centrumban az üzemeltetővel együtt jelenleg 20 vállalkozás 

működik. 

 

2.2. Társadalom 

 

2.2.1. A népesség számának alakulása 

Kecskemét közigazgatási területe 32.136 hektár, amelyen a legutóbbi népszámlálás 

adatai szerint 107.749 fő lakott. A város népsűrűsége 335,3 fő/km2. Kecskemét 

lakosságának száma mindmáig emelkedik, annak ellenére, hogy Bács-Kiskun megye 

népessége az elmúlt négy évtizedben megközelítőleg 10 %-kal csökkent. Kecskemét 

lakossága az elmúlt bő négy évtizedben több mint másfélszeresére növekedett. A város 

lakónépessége az 1980-as évek végén már meghaladta a 100.000 főt, s a népesség számának 

bővülése ezt követően is tartós maradt. 
 

Kecskemét és Bács-Kiskun megye állandó népessége, és annak koncentrációja 
(1960-2006) 

Állandó népesség 
  

1960 1970 1980 1990 2001 2006 
Kecskemét 71 226 81 166 94 158 100 464 103 312 108 286
Bács-Kiskun megye 594 658 580 390 568 695 549 577 546 517 536 290*
Kecskemét a megye %-ában 11,98 % 13,98 % 16,56 % 18,28 % 18,90 % 20,19 %
* 2007. január 1. 
Forrás: Népszámlálás 1990, TEIR.   
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A bővülés dinamikájára jellemző, hogy a 2000-es évtized első felében közel 3.000 fős 

növekedést tapasztalhattunk, ami egyedülálló a magyarországi megyei jogú városok sorában. 

Kedvező tendenciaként értékelhető továbbá, hogy a város népességvonzó képessége a 

kistérségének határain túlra is kiterjed, így magának a kistérségnek is pozitív volt 2000-

2004 között a belföldi vándorlási különbözete (2,8 fő/1.000 lakos). Kecskemét tehát jelentős 

vonzásközponttá vált, s megyén belüli súlya egyre növekvő. A város részesedése a megye 

lakosságából folyamatosan növekedett az elmúlt évtizedekben, s ez napjainkban sem tört meg, 

így a 2001-es 18,90 %-os értékről 2006-ra már 20 % fölé emelkedett. 

Mint minden város, így Kecskemét életében is fontos kérdés a népesség számának 

növelése, mely nem csak az önkormányzat bevételeit befolyásolja, de hatással van a város 

gazdaságos működtetésére, funkciógazdagságára, regionális, piaci és kulturális szerepköreire 

egyaránt. Fontos tehát vizsgálni azokat a tényezőket (természetes szaporodás/fogyás, illetve a 

vándorlási különbözet) melyek meghatározzák a lakónépesség számának alakulását. 

Az elmúlt évtizedek adataiból megállapítható, hogy Kecskeméten a születések és 

halálozások aránya az országos tendenciákhoz képest kedvezőbben alakult. Míg országos 

szinten a népesség fogyása 1981-től folyamatos, addig Kecskeméten ez a tendencia csak a 

kilencvenes évek közepétől figyelhető meg. A természetes fogyás mértéke 1998-ban volt a 

legmagasabb, azóta viszont a növekvő élveszületéseknek és az alacsonyabb szinten egyre 

inkább stabilizálódó halálozási számoknak köszönhetően, a természetes fogyás alacsony 

értékű (2,3 fő/10.000 lakos). 

A születések és halálozások Kecskeméten, 1990-2006 
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  Forrás: Népszámlálás 1990, TEIR 
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Kecskemét népességszám alakulásának másik – ma még nagyobb hatású – tényezője a 

vándorlási különbözet, mely az elmúlt évtizedek átlagában mindig pozitív volt, s ez a trend a 

2000. évet követően is megmaradt. Az éves átlagos bevándorlás mértéke azonban napjainkban 

már meg sem közelíti az 1970-es, 1980-as évek átlagát. A vándorlási többlet az előző 

évtizedek 600, illetve 300 főjével szemben, 2000 és 2006 között éves átlagban már csak 160 

fő volt, amely ugyan csökkenő tendenciát mutat, de a megyei jogú városok körében – Sopron 

és Kaposvár mellett – még mindig az egyik legkedvezőbb. 
 

Évi átlagos vándorlási különbözet Kecskeméten, 1970-2006 
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    Forrás: Népszámlálás 1990, TEIR 

 

Kecskemét város népességszámának alakulását a jövőben is a vándorlási különbözet 

módosíthatja elsősorban. Annak irányát azonban nehéz prognosztizálni, mivel az számos 

tényező és folyamat együttes hatásaként alakul ki. A városba történő el-, illetve bevándorlást 

egyik oldalról a külső tényezők, mint például Budapest és más (hazai és külföldi) régiós 

fejlődési központok vonzó hatása, Kecskemét tágabb környezetének (Duna-Tisza köze, illetve 

a kecskeméti kistérség) munka- és életfeltételei, valamint Kecskemét agglomerációs 

folyamatai befolyásolják. Másik oldalról a népességszám alakulását a belső erőforrások, így a 

város munkahelymegtartó és -teremtő képessége, funkciógazdagsága, élhetősége, s távlatos 

fejlesztési elképzelései határozhatják meg. Ebből adódóan hosszabb távon is fenntartható 

népességnövekedés Kecskemét esetében egyre inkább csak tudatos önkormányzati 

fejlesztéspolitikával képzelhető el. 
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2.2.2. A népesség kormegoszlása 

A város fejlődése szempontjából fontos demográfiai mutató a korstruktúra. Ennek 

hatása van a népszaporodás jövőbeni alakulására, befolyásolja a munkaerő-kínálatot, és 

alapvetően meghatározza az oktatásra, valamint a szociális és egészségügyi szolgáltatásokra 

háruló feladatokat. 

Az országos tendenciákhoz hasonlóan 1980 és 2005 között jelentősen megváltozott 

Kecskemét város korstruktúrája. Az ábra alapján látható, hogy a korösszetétel kedvezőtlen 

irányban módosult. Jelentősen csökkent a gyermekek száma, illetve aránya, ugyanakkor 

növekedett a 60 éven felüliek részaránya. Különösen a változás iránya és szerkezete aggasztó, 

hiszen csak a legutóbbi öt évben két százalékponttal csökkent a 14 éven aluliak aránya, míg 

az időseké 1 %-kal nőtt, amely egy elöregedő társadalom képét vetíti előre. 

 

Kecskemét lakosságának korösszetétele, 1980-2006 
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Forrás: Népszámlálás 1990, TEIR 
 

A fenti adatoknak megfelelően romló képet mutat Kecskemét vitalitási indexe is 

(azaz a 14 évnél fiatalabbaknak a 60 éves vagy idősebb korosztályokhoz viszonyított aránya), 

amely még az 1980-as progresszív 167,6 %-os értékről 1990-re 145,5 %-ra, majd 2000-re 

103,7 %-ra csökkent. A tendencia napjainkra sem változott meg, a 2005-ös mikrocenzus 

alapján a vitalitási index 87,4 %-ra módosult, amely számos folyamatot vetít előre és az 

önkormányzati intézkedések egész sorát igényli. A csökkenő gyermekszám, a munkaképes 

korúak mindinkább növekvő aránya, valamint az idős korúak, illetve nyugdíjasok számának 

emelkedése aktív várospolitikát tesz szükségessé. 
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2.2.3. A népesség iskolai végzettsége 

Kecskemét népességének összetételében a legjelentősebb és legkedvezőbb változás az 

iskolai végzettség alakulásában következett be. A 7 évesnél idősebb népesség körében 

folyamatosan csökkent az analfabetizmus, így 2001-re az egy osztályt sem végzettek aránya 

2,2 %-ra szorult vissza. Ezzel párhuzamosan pedig jelentősen növekedett a szakmunkás 

végzettségűek, az érettségivel rendelkezők, továbbá a felsőfokú végzettségűek száma és 

aránya. A tudás szerepének bővülését, a munkaerőpiac minőségi szakember szükségleteit 

jelzi, hogy a főiskolai, egyetemi diplomával rendelkezők aránya az 1960-as értékekhez 

viszonyítva napjainkra az ötszörösére bővült és a 25 éven fölüli lakosság körében 2001-re 

elérte a 16,8 %-ot. Aggasztó azonban, hogy a legfeljebb általános iskolai végzettségűek 

aránya az aktív korú népességen belül még 1990 és 2001 között is emelkedett (16,8-ról 22,2 

%-ra). 

A viszonylag kedvező iskolázottsági tendenciák ellenére azonban ki kell emelni, hogy 

mind a középiskolai, mind pedig a felsőfokú végzettségűek szakmastruktúrája eltér a piaci 

igényektől. A keresletnél magasabb a városban a szakma nélküliek, illetve mezőgazdasági, 

irodai, könnyűipari végzettséggel, valamint a humán területen (elsősorban tanítói, tanári) 

diplomával rendelkezők száma. 

 

A 7 évnél idősebb lakosság legmagasabb iskolai végzettsége, 1960-2005 
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* A szakmunkásképzőt végzettek adata magában foglalja az érettségivel nem rendelkező középiskolát 
végzetteket is. 

   Forrás: Népszámlálás 1990, TEIR, Mikrocenzus 2005 
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Ugyanakkor jelentős munkaerőpiaci igény mutatkozik műszaki, gépipari, 

informatikai, idegen nyelvi, kereskedelmi és magas szintű gazdasági ismeretekkel rendelkező 

szakemberek iránt. Ez a kereslet pedig a jelenlegi középiskolai és felsőoktatási képzési 

struktúra mellett, jelentős kihívások elé állítja nem csak az oktatási, valamint át- és 

továbbképzéssel foglalkozó intézményeket, szervezeteket, de a versenyképességét megőrizni 

akaró kecskeméti önkormányzatot is. 

 

2.2.4. A népesség gazdasági aktivitása, foglalkozási szerkezet, munkanélküliség 

Kecskemét város lakosságának gazdasági aktivitásában 1990 óta számottevő változás 

ment végbe. Az 1990-es és a 2001-es népszámlálás között a népességszám jelentős bővülése 

ellenére csökkent a foglalkoztatottak, ugyanakkor nőtt a munkanélküliek és az inaktív keresők 

száma. A regisztrált munkanélküliek száma 2001-ben az aktív korú lakosságon belül 3 367 fő 

volt (4,8 %), a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya pedig ugyanezen 

korosztályon belül meghaladta a 27 ezer főt (35,7 %). Az aktív korúaknak csupán 61,1 %-a 

volt foglalkoztatott és a háztartások 3,2 %-a nem rendelkezett egyetlen aktív keresővel sem.  

A legutóbbi néhány évben a város bővülő gazdaságának, s néhány nagyobb 

beruházásnak köszönhetően javultak a foglalkoztatási mutatók. A bővülés dinamikája 

azonban csak mérsékelt hatást tudott gyakorolni a térségre jellemző, hagyományosan alacsony 

foglalkoztatási szintre, így a foglalkoztatottak 42 %-os aránya, valamint a teljes lakossághoz 

viszonyított – meglehetősen magas – 3,4 %-os munkanélküliségi ráta Kecskemétet a megyei 

jogú városok rangsorában a sereghajtók közé sorolja. 

 

A népesség gazdasági aktivitása Kecskeméten 1990-2005 

Lakosságszám Foglalkoztatott Munkanélküli Inaktív kereső Eltartott 
  Fő 

1990 102.516 47.256 1.208 21.696 32.356 
2001 107.749 43.835 3.796 28.875 31.243 

2005 108.363 46.199 3.702 26.980 31.482 
Forrás: KSH Népszámlálás 1990, TEIR  és Mikrocenzus 2005.   

 

A kilencvenes évek elején lezajlott gazdasági átalakulásnak köszönhetően 

megváltozott a város foglalkoztatási szerkezete. Míg 1990-ben Kecskemét egy, a 

mezővárosi múltját is tükröző ipari-agrár város volt magas mezőgazdasági (11,2 %) és ipari 

(38,4 %) foglalkoztatási aránnyal, addig napjainkra a foglalkoztatás – a mezőgazdaság 

válságának, és azt követő átalakulásának, a nagyipar leépülésének és a szolgáltatói szektor 
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előretörésének köszönhetően – folyamatosan átalakult. A változás legérzékenyebben, a 

leginkább kiszolgáltatott mezőgazdaságot érintette (megszűnő TSZ-ek, rossz értékesítési 

körülmények, elégtelen mértékű támogatások), ahol a munkaképes korú lakosságnak ma már 

csak 2,8 %-a dolgozik. Az elmúlt másfél évtizedben nagymértékben csökkent az ipari 

foglalkoztatottak aránya is (30,5 %-ra), melynek hátterében a szocialista nagyipar helyébe 

lépő, kisebb élőmunkaerőt igénylő modernizált termelés áll. A mezőgazdaság és az ipar 

lecsökkent foglalkoztatási igényével szemben a város tercier szektorában óriási munkaerő 

bővülés játszódott le. Az 1990-es 50,4 %-ról a foglalkoztatottak aránya 66,7%-ra nőtt, 

köszönhetően a kereskedelem és a vendéglátás térnyerésének, a magas szintű pénzügyi és 

gazdasági szolgáltatások megjelenésének, valamint az informatikai és média ágazat 

megerősödésének. Ez a tendencia várhatóan a jövőben is folytatódni fog, így a tercier 

szektorban foglalkoztatottak aránya néhány éven belül meghaladhatja a 70%-ot. 

A város és szűkebb környezetének gazdasági átalakulása 1990 és 2005 között nem volt 

zökkenőmentes, melyet érzékletesen mutat a kilencvenes évek elején megjelenő, majd az 

évtized végétől napjainkig egy alacsonyabb szinten (3 000-4 000 fő között) stabilizálódó 

munkanélküliség. 

Figyelembe véve a város növekvő lakosságszámát, a teljes népességben mért 3,4 %-os 

munkanélküliség ugyan nem tűnik magasnak, de a megyei jogú városok sorában ez az érték 

a települések utolsó harmadába sorolja Kecskemétet. 

A munkanélküliek számának alakulása Kecskeméten, 1993-2005. október 
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  Forrás: KSH TSTAR 1993-2003, Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ 2004-2005. 
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A munkanélküliség szerkezete is komoly problémát jelent, hiszen magas a 46 év 

feletti regisztrált munkanélküliek száma (1 283 fő), illetve a munkanélküliek több mint 

egyharmad része (1 318 fő) nem rendelkezik semmilyen szakmával. A fentiek következtében 

jelentős a tartós munkanélküliség, 931 kecskeméti lakosnak 365 napnál hosszabb ideje nincs 

állása. Magas a járadékra jogosultak (1 235 fő) és a rendszeres szociális segélyben 

részesítettek (1 318 fő) száma, ami jelentős terheket ró a város költségvetésére. 

 

2.3. Környezeti jellemzők és adottságok 

 

Földrajzi, talajtani viszonyok 

Kecskemét a Duna-Tisza közi Homokhátságon – a hazai tájkataszter szerint – a 

Kiskunsági löszöshát kistáján fekszik. A domborzatot az északnyugat délkeleti irányú hátak 

és völgyek váltakozása jellemzi. A földtani viszonyok alapján megállapítható, hogy a város 

és környéke a jó vízáteresztő képességű, porózus laza, szennyeződésre érzékeny üledéken 

fekszik. A felszín-felszínközeli rétegeket zömében futóhomok és lösz alkotják. Az itt 

található talajtípusok gyenge víztartó képessége miatt, a város térsége, az erózió által 

fokozottan veszélyeztetett. Lényegében ez okozza a levegő természeti eredetű porterhelését. 

Az erózió csökkentését célzó külterületi tájhasználat döntő tényezője a városi 

levegőszennyezettséggel és környezet-egészségüggyel összefüggő kérdéseknek. 

 

Vízrajzi adottságok 

A város száraz, gyér lefolyású, erősen vízhiányos területen fekszik, mindez 

felerősíti a klimatikus adottságok levegőminőségre gyakorolt hatását. A város és környéke 

felszíni vizekben szegény. A város közigazgatási területe állandó jellegű vízfolyásban 

szegényes. Főként tavaszi hóolvadások után a város mélyen fekvő területén „Kápolna rét” 

jelentősebb belvíz jelentkezik. A csapadékvíz és a tisztított szennyvíz befogadója a Csukáséri 

főcsatorna, amely 39 km, vízgyűjtő területe193 km2. Az oxigénháztartás és tápanyagháztartás 

alapján a főcsatorna vize 5. osztályú, erősen szennyezett, míg a szerves és szervetlen 

mikroszennyezők és egyéb paraméterek alapján 4. osztályú, szennyezett (ATKTVF 2005). 

A talajvíz nyugalmi szintje 2-4 méterrel a térszín alatt húzódik. A talajvíz a nyitott 

közműolló miatt, a hosszú évek óta történő szikkasztás során a talajba, majd a talajvízbe 

kerülő szennyeződések hatására mára már elszennyeződött. Kecskemét város ivóvízellátása 

65 db. 200-300 méteres mélységű mélyfúrású kútból történik. Az ivóvíz minősége a jelenleg 

hatályos egészségügyi jogszabályoknak minden tekintetben megfelel. 
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Klimatikus viszonyok 

A klimatikus viszonyokra vezethetők vissza a városkörnyéki természeti-környezeti 

problémák legaggasztóbb tényezői: a csapadékhiány (a csapadék szélsőséges megjelenése) 

és az ezzel (másrészt az illegális vízkivétellel) összefüggésben lévő talajvízszint süllyedés. A 

talajvízszint süllyedése mellett megfigyelhető az átlagos évi középhőmérséklet emelkedése is 

(OMSZ). A folyamat együtt jár továbbá az időjárási szélsőségek gyakoribbá válásával – 

hosszú száraz időszakok, hőségnapok, hirtelen lezúduló nagy csapadékmennyiség. A 

mezőgazdaságnak éppen ezért, mint a környezeti hatásoknak legjobban kitett gazdasági 

ágazatnak e folyamatokra fel kell készülnie. A helyi társadalomnak is kihívást jelentenek ezek 

a problémák, hiszen a szélsőséges időjárási jelenségek kedvezőtlen hatással vannak a 

munkavégzésre, a gazdasági aktivitásra, a városon belüli közlekedésre és a lakosság egészségi 

állapotára is. 

 

A város légterének legfőbb jellemzői 

A település éghajlati karaktere szerint meleg és száraz vidék, melyet részben a 

kontinentális éghajlat, részben a sajátos helyi földrajzi, mezo- és mikroklimatikus viszonyok 

alakítanak. Ebből a szempontból nagy jelentősége van a szélviszonyoknak. Az uralkodó 

szélirány Ny-i, ÉNy-i, ÉK-i, az átlagos sebessége 2,5-3,0 m/s. A viszonylag alacsony 

légnyomás miatt gyakoriak a viharos erejű szelek, így a homoktalajok erős deflációnak 

vannak kitéve. Ez a szélhatás tovább erősíti a városi légtérre gyakorolt kedvezőtlen 

körülményeket. A légmozgás bizonyos mértékben mesterségesen szabályozható. A város 

környéki zöldterületek, magának a város határzónáink a táji, településszerkezeti kialakítása, 

beépítése, valamint a véderdők, parkerdők mérete és elhelyezkedése, sőt a közparkok is 

meghatározó tényezői a városi légtér minőségének. A zöldfelületek kedvező szélirány esetén 

a település átszellőzését biztosítják. A város összes erdőterülete 4364 ha, míg a város 

belterületének zöldfelületi ellátottsága mindössze 7m2/fő, ami igen alacsony érték. 

A város levegőminőségét tekintve az SO2 arány évek óta jóval az egészségügyi 

határérték (125µg/m3) alatt van. A közúti forgalom következtében időszakosan magas az NO2 

szennyezettség, a száraz évszakban pedig magas a porterhelést. A szállópor szintje napi 

bontásban határérték közeli, illetve feletti. Éves átlagban 43,9  µg/m3 mely meghaladja az 

egészségügyi határértéket (40 µg/m3), így éves szinten a levegő szennyezettnek tekinthető. A 

városban a Nitrogén-dioxid, Nitrogén-oxidok, szállópor egészségügyi határérték mértékeinek 
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meghaladása egészségkárosodást okozhat. A kockázatok csökkenését eredményezné a 

zöldfelületek növelése, a közterületek nedves takarítása, locsolása (ÁNTSZ).  

Az ülepedő por tekintetében Kecskemét az elmúlt évtizedben a legjelentősebben 

terhelt hazai városok közé tartozott. A por, döntően külterületi talajfelszín eredetű, de a kül,- 

és belterületi utak mentén lévő jelentős gépjármű-forgalom is okozója a terhelés magas 

szintjének.  

A levegő pollen szennyezettsége összességében 2005. évhez viszonyítva kissé 

csökkent, de még így is augusztus közepétől szeptember eleje- közepéig, jelentősen 

meghaladja az egészségügyi határértéket (ÁNTSZ 2007). Környezet-egészségügyi 

szempontból rendkívül kedvezőtlen, hogy a város külterületein a parlagfű fokozottan elterjedt 

– a fertőzöttség erős, 25% feletti borítottság jellemző. A városi lakosság légzőszervi allergiás 

megbetegedéseinek többségében kimutatható a parlagfű allergénjeivel szembeni érzékenység. 

Kecskemét városban regisztrált pollenszennyezettségi adatok egyértelműen utalnak arra, hogy 

megyében megvalósított mentesítési akciók eredményesnek bizonyultak, de átütő sikert nem 

hoztak. Az elmúlt években megkezdett parlagfű-irtási akcióprogram bővítése szükséges. 

 

Táji adottságok 

A város külterületén a táji és természeti értékek alapján négy területi kategória 

határozható meg. 

1. Értékes, erdős és természetközeli tájrészletek. Ez a zóna a külterület északnyugati és 

délnyugati peremein jelölhető ki. A nagy kiterjedésű erdős területek mellett akadnak még 

itt értékes szikes és lápi növénytársulások és homoki gyepek is. A város két Natura 2000 

területe (Nagynyíri erdő és a Matkópusztai ürgés gyep) is ebben a zónában található. 

2. Értékes, természetközeli kultúrtáj mozaik. A kecskeméti határ keleti harmada, ahol még 

viszonylag nagy területen maradtak fenn üde, természetközeli szikes és lápi jellegű 

élőhelyek. 

3. Vegyes kultúrtájak, tanyás térségek. A külterület északi felének azon részeit foglalja 

magába, amelyek természeti értékekben ugyan szegények, de számos alternatív 

gazdálkodási lehetőséget adhatnak (öko,- biogazdálkodás).  

4. Természeti értékekben igen szegény, mezőgazdasági meghatározottságú táj. A városhatár 

déli, uralkodóan nagytáblás művelésű területei. 
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A Kecskemét külterületén még fellelhető természeti értékek többsége a foltszerű, 

mozaikos elhelyezkedésük miatt veszélyeztetett. A Nemzeti Ökológiai Hálózatnak éppen 

azok a lineáris természetközeli elemei hiányoznak, amelyek valódi hálózattá tudnák tenni a 

még megmaradt értékes természeti területeket. Ezeknek a természetközeli „zöld folyosóknak” 

a kialakítása nélkül aligha érhető el jelentősebb pozitív változás a városi külterületek 

természeti-környezeti állapotában. A város külterületein ma is nagy kiterjedésű parlagon 

hagyott műveletlen területek vannak, melyeken elterjedtek az allergiát okozó 

gyomnövények. Ezeknek környezet-egészségi hatása rendkívül kedvezőtlen. 

A Nemzeti Ökológiai Hálózat elemei Kecskemét térségében 

 

 
Forrás: KvVM adatok alapján MTA RKK ATI, Kecskemét 
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A természetközeli élőhelyek és értékelésük 

 
Forrás: MTA ÖKBI 
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Kecskemét tájfelosztása a társadalmi szempontokat is figyelembe véve 

 
Forrás: MTA ÖKBI 
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Kecskemét legfőbb környezeti szennyezőforrásai 

Forrás: KvVM 

Szennyezőforrás megnevezése Helyrajzi szám Cím Szennyezés kezdete 
alufólia és mélynyomó henger gyártó üzem 0808 Matkói u. 101. 1992 
autószerelő műhely-gépüzem   Kandó K 26 1994 
szennyvíziszap kihelyező telep, cellulóz  609/2 Kisfái 182 1999 
szennyvíziszap elhelyező telep 0198 Belsőnyír 65 1997 
üzemanyagtöltő állomás 7353/1 Békéscsabai út 1998 
gépjármű szerviz 7569/5759/5758 Szent István király krt. 24. 1998 
gépjármű szerviz 1352 Csáktornyai út 4-6. 1961 
gépjármű szerviz 8683/61 Szent László krt. 33. 1998 
gépjármű szerviz 8683/22 Szent László krt. 20. 1991 
üzemanyagtöltő állomás 1352 Csáktornyai u. 4. 1962 
gépjárműrészegység-gyártó üzem 11751/1 Kadafalva 1990 
gépjármű szerviz 8648 Matkói út 8. 1982 
üzemanyagtöltő állomás 1468/2 Dunaföldvári út 4. 1999 
üzemanyagtöltő állomás 10012/1 Izsáki út 12/A 1991 
autómosó és szerviz 2100/1 Belsőszegedi út 18. 1987 
parkettagyártó üzem 9391/1 Halasi út 10. 1965 
élelmiszergyártó üzem 8374 Mindszenti krt. 57. 1992 
tejfeldolgozó üzem 8656 Mindszenti krt. 6. 1972 
karbantartó műhely 8542/18 Külső Szegedi út 6. 1960 
fémszerkezet gyártó üzem 8668/13 Külső szegedi út 136. 1958 
nemesfém visszanyerése hulladékból 0876/66 Alsószéktó 155. 1992 
üzemanyag tároló D-1 0425 Reptéri u. 4. 1952 
üzemanyagtöltő állomás 0425 Reptéri u. 4. 1976 
üzemanyag tároló D-2 0425 Reptéri u. 4. 1952 
központi Üzemanyag Feltöltő Rendszer 0425 Reptéri u. 4. 1996 
veszélyes hulladék gyűjtőhely 0425 Reptéri u. 4. 2001 
veszélyes hulladék gyűjtőpont 0425 Reptéri u. 4. 1998 
üzemanyagtöltő állomás 0164/18 Belsőnyír 150 1991 
üzemanyagtöltő állomás 12950/6 Szolnoki hegy Nincs adat 
üzemanyagtöltő állomás   Szolnoki hegy 1998 
üzemanyag tároló telep 0649/2, -3, -6 Szolnoki hegy 132. 1995 
kerámia üzem 7569/3 ISTVÁN KIR.  24/A 1990 
MOL bázistelep 0664 Mészöly Gyula u. 21. 1950 
vasúti járműtároló telep 6149/4 Kandó K. u. 34. 1975 
kommunális hulladéklerakó 8842/47, 8842/48 Matkói út 1950 
kommunális hulladéklerakó 19506 téglagyári agyaggödrök, Matkó 1974 
volt NATURA Rt. telepe 7143/14 Szolnoki u. 20 1990 
 0808 Matkói u. 101 1970 
Filantróp Rt. 8365/6. MINDSZENTI KRT. 65. 1986 
volt Petőfi Sándor II. laktanya   Izsáki út 4. 1957 
homokbányai laktanya 0995/1   1957 
gazdasági vasút, gázolaj kút környezete 9393 Árpád város 1. Nincs adat 
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A környezetvédelem legfőbb irányai Kecskeméten 

 

Kecskemét város – településkörnyezeti problémák megoldására tett – törekvései, 

lényegében a „Kecskemét Megyei Jogú Város 2007-2012 évekre szóló Települési 

Környezetvédelmi Program” konkrét céljai nagyrészt összhangban vannak az EU kapcsolódó 

dokumentumaiban (EU 6. Környezetvédelmi Akcióprogram, „Városi környezet tematikus 

stratégiája”, EU Környezet-egészségügyi Stratégiája) és a hazai II. Nemzeti 

Környezetvédelmi Programban megjelölt, városi szinten alkalmazható környezetpolitikai 

célkitűzésekkel. A város 2000-ben csatlakozott az Aalborgi Chartát elfogadó városok 

mozgalmához. Ezzel a város lényegében vállalta, hogy a városfejlesztés új, 

rendszerszemléletű modelljét követi, amely kiemelten foglalkozik a környezet állapotával, és 

végső soron a lakosság életmódjának javítására koncentrál. Településkörnyezeti szempontból 

meghatározott kulcsterületek: a városi környezet természeti-zöldfelületi és fizikai-épített 

állapotának javítása, valamint a környezet-egészségügy, amelynek legfőbb irányai; 

− A város tágabb körzetében lévő táji adottságok javítása, a városi légtér védelme.  

− A belterületi zöldfelületek minőségi és mennyiségi fejlesztése. 

− Köztisztaság javítása, a hulladékgazdálkodás eszközrendszerének fejlesztése, a szelektív 

hulladékgyűjtés teljeskörű bevezetésére. 

− A közlekedési terhek csökkentése. 

Ezek a fő környezet-fejlesztési irányok számos más programterülethez kötődnek. 

Elsősorban a közlekedési és mobilitási, a lakásállomány javítási, a város építészeti örökségi és 

a konkrét egészségügyi célokhoz. Mindezek több ponton kapcsolhatók a szociális-

esélyegyenlőségi és antiszegregációs fejlesztési elemekhez is. 

 

 A II. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében (2007-2013) tervezett városi környezet-

fejlesztési programok (Települési Környezetvédelmi Program) 

• Levegőminőség mérő monitoring rendszer fejlesztése 

• Parlagfű-irtási akcióprogram 

• Zajgátló védőövezet kijelölése, a katonai repülőtér körül 

• Stratégiai zajtérkép készítése 

• Ivóvízminőség Javító Program  

• Vízbázisok körül védőidom kijelölése, jogszabály előírása szerint 

• Belvízvédelmi kárelhárítási terv kidolgozás 
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• Közlekedési koncepcióban elfogadott beruházások különösen északi elkerülő út, 

kerékpár utak, körforgalmi csomópontok megépítése 

• Megújuló energiák felhasználási lehetőségének kidolgozása 

• Környezeti nevelés, oktatás feltételeinek javítása 

• Csalánosi erdő fegyvermentesítése és parkerdővé alakítása 

• Új, megvalósítható hulladékgazdálkodási célok kitűzése 

 

 
 
 
2.4. Közszolgáltatások 

 

2.4.1. A közoktatás helyzete 

 

A város közoktatási hálózata az elmúlt években meghatározó változásokon ment 

keresztül, melynek legszembetűnőbb jegyei: az oktatási hálózatot igénybevevők számának 

csökkenése, az óvodákban tapasztalt zsúfoltság mérséklődése, a közoktatási hálózat 

átszervezése (kapacitásának csökkenése), a középiskolai oktatási kínálat bővülése, s a 

gimnáziumi oktatást választók részarányának növekedése. 

A Kecskeméten működő óvodai feladatellátási helyek száma évek óta gyakorlatilag 

változatlan. A 42 óvodai feladatellátási helyen 2006-ban 3.463 gyermeket írattak be, ami az 

1999-es gyerekszámhoz viszonyítva mintegy 10%-os visszaesést jelent. Csökkent az óvodai 

férőhelyek zsúfoltsága is, a korábbi 110%-os kihasználtság napjainkban 99,9%-ra 

mérséklődött, ami megfelelő ellátottsági szintet jelez a városban. A gyerekszám további 
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mérséklődése esetén azonban hosszabb távon fel kell készülni néhány óvodai csoport 

összevonására. Már rövid távon elő kell készíteni az óvodákban folyó szakmai és módszertani 

munka megújítását, nagyobb hangsúlyt kell helyezni a társadalmi befogadás előkészítésére, a 

csoportos foglalkoztatásra és az életkori sajátosságoknak megfelelő képességfejlesztésekre. 

Az általános iskolai hálózat a városban 28 feladatellátási helyet foglal magában. A 

város iskoláiban összesen 9.777 diákot tartottak nyílván 2006-ban, ami közel 1.400 fős 

csökkenést jelent 2000-hez képest. A csökkenő gyermekszám önmagában is komoly – pl. 

szakmai, működtetési, foglalkoztatási (2000-hez képest több mint 70 fővel csökkent a 

pedagógus létszám) – problémákat vet fel az oktatási hálózatban, amelyet még inkább mélyít 

a szabad iskolaválasztás, valamint a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi oktatás elterjedése. 

Ezeknek a tényezőknek köszönhetően kiéleződött a gyerekekért folytatott verseny az iskolák 

között. A gazdag, jól felszerelt intézmények, valamint a hat és nyolc évfolyamos 

gimnáziumok tanulókat elszívó hatása következtében néhány általános iskola sorsa mind 

nehezebbé vált. Feszítő problémaként jelentkezik egyes iskolák szegregálódása és a szakmai 

színvonal emeléséhez szükséges feltételrendszer bizonytalansága, elégtelensége. 

Kecskemét középiskolai hálózata a megyei jogú városok viszonylatában átlagosan 

fejlett. A fenntartók (a helyi önkormányzat, a református egyházközösség, a piarista rend, az 

angol kisasszonyok szerzetes rend, az ÁFEOSZ, alapítványi tulajdonosok) azonban mindent 

elkövettek annak érdekében, hogy az elmúlt években a város középiskolai hálózata (mind 

minőségi, mind mennyiségi értelemben) jelentős fejlődésen menjen keresztül. A középiskolai 

feladatellátási helyek száma 17-ről 24-re bővült 1999 és 2006 viszonylatában. Ennek 

megfelelően a pedagógusok száma (723 fő) mintegy 19%-kal, a tanulók száma pedig 13%-kal 

(8.221 főre) növekedett. A jelzett időszakban bővült a szakiskolai, speciális szakiskolai ellátás 

is, ezzel a területtel foglalkozó intézmények száma a korábbi 5-ről 8-ra emelkedett. 

A feladatellátási helyek száma tehát minden középiskolai oktatási forma (szakiskolai, 

speciális szakiskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai) esetében növekedett. Változott azonban 

az egyes iskolatípusok iránti kereslet, amit alapvetően a társadalmi igények szabályoztak. Az 

időszak elejéhez képest közel 28%-kal nőtt a nappali tagozatos gimnáziumi tanulók száma 

(3.176 fő), míg a szakközépiskolásoké csak 3%-kal bővült (5.045 fő). A másik oldalról 

viszont a munkaerőpiacon egyre inkább keresett szakiskolai tanulók száma több mint 5%-kal 

(1.996 fő) csökkent, amit a munkaadói oldalon élessen kifogásolnak, s javasolják a 

szakmunkás képzés bővítését és feltételeinek (kormányzati és önkormányzati szintű) további 

javítását. Összességében a város középfokú oktatási intézményeiben a szakiskolai diákokkal 

együtt mintegy 10.200 fő tanul napjainkban, mely számában megfelel a megyei jogú városok 
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átlagának, a városi munkaerőpiaci igények viszont a középiskolai képzés struktúrájának 

módosulását kívánnák meg. 

Az intézményhálózat átalakulása mellett az oktatási intézmények képzési területei is 

módosultak az elmúlt években. Erősödött a városban a közgazdasági, az informatikai, a 

művészeti és a nyelvi képzés, ugyanakkor a szakközép- és szakiskolai képzésnek még jelentős 

erőfeszítéseket kell tennie, hogy megteremtse az összhangot a helyi gazdaság 

munkaerőigényével, továbbá alkalmazkodni tudjon a gazdaságfejlesztés tervezett irányaihoz. 

A munkaerőpiac igényeihez történő jobb alkalmazkodást segítheti az elmúlt években 

kialakított Térségi Integrált Szakképzési Központ (TISZK), melynek központi képzőhelyét 

2007-ben a Gáspár András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium keretében alakították 

ki. A vezető intézményen kívül a városból további három középiskola (Kandó Kálmán 

Szakközépiskola és Szakiskola, Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, 

Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola, Szakiskola és 

Kollégium) és a Kecskeméti Főiskola Műszaki Főiskolai Kara vesz részt az új típusú 

oktatásban. A TISZK oktatási kínálatában a következő szakmacsoportok jelennek meg 

(Építészet, Közlekedés, Elektrotechnika-elektronika, Könnyűipar, Faipar, Kereskedelem-

marketing, Üzleti adminisztráció, Környezetvédelem-vízgazdálkodás, Mezőgazdaság, 

Szakmai idegen nyelv).  

A város gazdasági szerkezetében eddig bekövetkezett és várható további lényeges 

változások, a piacgazdasági körülmények és követelmények, a növekvő technológiai 

színvonal, s a hazai és európai piacokon erősödő verseny új ismereteket, mentalitást, 

képzettségeket és képességeket követelnek. A munkaerőpiac változó igényeit csak a gazdaság 

szereplőivel szorosan együttműködő, rugalmas, adaptív szakképzési intézményrendszer képes 

figyelembe venni, követni. Ennek érdekében a szakképzés intézményrendszerének átalakítása 

tovább folytatódik Kecskeméten, melynek célja a munkaerőpiaci alkalmazkodáson kívül egy 

olyan új szervezeti modell létrehozása, amely lehetővé teszi az oktatási intézmények szakmai 

továbbfejlődését, az iskolák kapcsolatrendszerének bővítését és az együttműködési készségük 

és képességük erősítését. 

 

2.4.2. A város felsőoktatási helyzete 

 

Az elmúlt nyolc év jelentős változásokat hozott a városban működő felsőoktatási 

intézmények életében. A három nagy hagyománnyal rendelkező felsőfokú oktatási intézmény 

(gépipari, kertészeti és tanítóképző) szellemi bázisán, 2000. január 1-én a főiskolai integráció 
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keretében létrejött a Kecskeméti Főiskola, mely három főiskolai karral (Tanítóképző Főiskolai 

Kar, Kertészeti Főiskolai Kar, Műszaki Főiskolai Kar) kezdte meg működését. 

Az elmúlt években a Kecskeméti Főiskola a munkaerőpiaci igények jobb kielégítése 

érdekében új szakirányokat (gépészmérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, 

környezetgazdálkodási) vezetett be. A felsőoktatási kínálat bővítésében azonban nem csak a 

helyi főiskola játszott szerepet, hanem más székhelyű oktatási intézmények is. 

A Szegedi Tudományegyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem 

együttműködésének keretében levelező rendszerben Állam és Jogtudományi képzést folytat, a 

Gábor Dénes Főiskola távoktatási formában műszaki és informatikai területeken hirdet 

képzéseket, míg a Nyugat-Magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézet, 

Szilikátművészeti Tanszéket tart fenn a városban. 

A kecskeméti felsőoktatási intézményekbe járó hallgatók létszámának alakulása 

Forrás: Kecskeméti Főiskola 

A növekvő felsőoktatási kínálatnak köszönhetően a kilencvenes évektől 2004-ig 

bővült a Kecskeméten felsőfokú oktatási intézménybe járó hallgatók száma. A 2004-ben 

nyilvántartott 6.700 fős hallgatói létszámmal szemben azonban a 2006-os tanévet (nappali, 

levelező és távoktatási formában) már csak 6.090 diák kezdte el, s a csökkenés a 2007-es 

tanévben is tovább folytatódott. Kecskemét felsőoktatási pozícióromlásának hátterében 

azonban nem feltétlenül a jelentkezők számának visszaesése, sokkal inkább a városi 

intézményeket súlyosan érintő államilag finanszírozott helyek számának jelentős csökkentése, 
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valamint a térség egyetemeinek szívóhatása mutatkozik meg. Kecskemét felsőoktatási 

helyzetének javítása érdekében nagyobb mértékű városi szerepvállalásra, a városi 

kutatóintézetekkel és vállalkozásokkal történő szorosabb együttműködésre, új szakok 

akkreditációjára, a minőségi oktatás feltételeinek javítására és nemzetközi kutatási 

kapcsolatok erősítésére van szükség. 

 

2.4.3. Az egészségügyi ellátóhálózat 

 

2.4.3.1. Egészségügyi alapellátás 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város egészségügyi alapellátása mindenben megfelel a kor 

követelményeinek, kapacitását tekintve pedig megfelel a lakossági igényeknek. Az 

egészségügyi szolgáltatások színvonala a városi Egészségügyi Központ 2002-ben történt 

felújításának, valamint a megyei kórház bővülő szakambuláns ellátottságának köszönhetően 

javult. Az ügyeleti rendszer 2006 folyamán átalakult, melynek működtetését a Kecskemét és 

Környéke Településeinek Egészségügyi Társulása (Kecskemét központtal) a kistérség 

csaknem egészének tekintetében biztosítja. 

A városban a háziorvosok száma 2000-hez viszonyítva 4 fővel 53-ra növekedett, míg 

a házi gyermekorvosok száma (26 fő) változatlan maradt, így a háziorvos-ellátottság az 

évezred végéhez képest (1434 fő/orvos) javult – napjainkban 1390 lakos jut egy orvosra. Ez 

az érték a megyei jogú városok hasonló értékeivel összehasonlítva átlagosnak mondható. 

Hasonlóan átlagosnak tekinthető a fogorvosi ellátottság, melynek keretében 17 szakorvos és 5 

iskolaorvos látja el a napi feladatokat. A háziorvosi ellátásban megjelentek száma az elmúlt 

években a felnőtteknél 580.000 fő körül, míg a gyermek ellátásban 180.000 fő körül 

stabilizálódott. Bár javult az orvosi ellátás színvonala, a felnőttek körében tapasztalható gyors 

betegszám csökkenés hátterében, mégis inkább a 2007. februárjában történt vizitdíj 

bevezetését gyaníthatjuk, mely – ugyan heves vitákat váltott ki a közéletben, mégis – 

hozzájárult a háziorvosi ellátás feltételeinek javításához. 

A háziorvosi ellátásban megjelentek száma Kecskeméten 

  2000 2003 2004 2005 2006 2007 
Felnőtt háziorvosi ellátásban megjelentek 
száma (fő) 513.312 579.486 586.602 571.146 588.843 500.873 
Gyermek háziorvosi ellátásban 
megjelentek száma (fő) 184.615 174.447 174.863 177.781 178.717 180.266 

Forrás: TEIR és Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 
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A megyeszékhely szakorvosi rendelőintézetei, valamint a megyei kórház és a 

repülőkórház szakambulanciái nemcsak a város, hanem tágabb környezetének igényeit is 

kiszolgálja. A járóbeteg szakellátás évi rendelési ideje közel 5%-kal növekedett 2000 és 2006 

között, s hasonló mértékben emelkedett az évi gyógykezelési vizsgálati esetek száma is. A 

2007-es esztendő ebben a trendben – valószínűleg csak átmeneti – csökkenést hozott, így 

figyelembe véve a lakosság általános egészségügyi állapotát, a város rendelőintézeteiben fel 

kell készülni a betegszám korábbi évekre jellemző szintjének visszaállására. 

 

2.4.3.2. Fekvőbeteg-ellátás 

 

A fekvőbeteg ellátásban Kecskemét kiemelkedő szerepet tölt be a megyében. A 

megbetegedési mutatók tekintetében az ország egyik leghátrányosabb régiójában mintegy 

2.000 dolgozó látja el feladatait a város kórházaiban. Kecskemét két kórházában (Bács-

Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Magyar Honvédség Kecskeméti Repülőkórháza), öt 

telephelyen jelenleg összesen 1.505 ágyon tudnak betegeket kezelni, ami csökkenő 

ágykapacitást jelent 2000-hez képest (1591 ágy). Az ágyszám csökkentés és az egészségügy 

nehéz helyzete ellenére a város kórházait, különösen a megyei kórházat az elmúlt évek 

folyamán igyekeztek az igényeknek megfelelően korszerűsíteni. A beruházások 

eredményeként az elmúlt néhány évben az onkoradiológiai központ emeletráépítést kapott, s a 

Bőr- és Nemibeteg Gondozó is új épületbe költözhetett. Sor került a központi műtőblokk 

korszerűsítésére, új Gastroenterológiai Központ kialakítására, a diagnosztikai épületrész 

megújítására, valamint az ún. hotelépület felújítására. A folyamatos fejlesztéseknek 

köszönhetően a kórház a megyei hatókörű feladatai (pl. belgyógyászat, kardiológia, 

szájsebészet) mellett az onkoradiológia, az ortopédia, valamint a plasmapheresis terén már 

regionális feladatokat is ellát. Az osztályok többsége „A” kategóriás akkreditált osztály, 

melyek keretében több mint 120 szakellátás vehető igénybe, melyek közül speciális ellátást 

tud biztosítani a plasztikai sebészet, az urológia, a nőgyógyászati és a szemészeti lézerkezelés, 

az ortopéd sebészeti protézis beültetések, az ultrahangos kőzúzás, az ideg-, ér-, kéz-, száj- 

illetve mellkas-sebészeti műtétek, a cukor-, a vérképzőszervi-, a rákbetegség megelőzése és 

gyógyítása vonatkozásában. 

Az elmúlt évtizedek tendenciájához hasonlóan 2000 és 2006 között is növekedett 

(mintegy 13%-kal) a kórházi kezelésben részesültek száma, így 2006-ban a kórházból 

elbocsátottak száma közel 65.000 fő volt, a tényleges ápolási napok száma pedig közelített a 

380.000 naphoz. 
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A kórház a gyógyítás mellett az oktatásban is jelentős szerepet vállal, hiszen a 

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar és a kecskeméti egészségügyi 

szakképzés oktatókórházaként, illetve a szegedi diplomás ápolóképzés gyakorlóhelyeként is 

funkcionál. Ennek jelentőségét akkor láthatjuk igazán, ha figyelembe vesszük, hogy – 

különösen a fekvőbeteg-ellátásban – 2004 óta jelentősen növekedett a magyar orvosok 

Nyugat- és Észak-Európa országaiban történő munkavállalása. Ez az „orvoskiáramlás” – ha 

ma még nem is érezhető élesen – vélhetően a város egészségügyi intézményeit is érintheti a 

jövőben, ezért az utánpótlás nevelésére és helyben tartására kiemelt figyelmet kell fordítani. 

A járó és fekvőbeteg-ellátás fontos kiegészítői a gondozóintézetek, melyek közül 

Kecskeméten tüdőbeteg-, bőr- és nemibeteg-, onkológiai, addiktológiai és pszichiátriai 

gondozó egyaránt működik. A növekvő társadalmi igények, valamint az emelkedő 

szolgáltatási és műszaki elvárások miatt szükség mutatkozik a felsorolt szakterületek további 

fejlesztésére. 

 

2.4.3.3. Gyógyszertárak 

 

A városban működő gyógyszertárak száma 24, mely kiegészül még 2 fiók 

gyógyszertárral. A 26 egységből álló hálózat egyenletes területi elhelyezkedést mutat. A 

gyógyszertárak száma 1993-at követően (12db) kezdett gyarapodni, s 1998-tól számuk 

gyakorlatilag nem változott (az egységek száma limitálva volt), ami optimális kereslet-kínálati 

viszony kialakulását eredményezte. Ebben hozhat némi változást néhány olyan kereskedelmi 

egység (pl. benzinkutak, bevásárló központok), melyek a közelmúltban a gyógyszertárak 

termékpalettájához hasonló (vény nélkül kapható gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő 

gyógyhatású készítmények, gyógynövények és kozmetikai cikkek) kínálattal jelentek meg. 

 

2.4.3.4. Bölcsődei ellátás 

 

Kecskemét városa a gyermekek bölcsődei ellátását napjainkban hét intézmény 

működtetésével 600 férőhelyen 135 bölcsődei gondozó biztosítja. Az elmúlt pár évben 

jelentős mértékben nőtt a bölcsődei szolgáltatások iránti igény, mely tovább növelte a már 

egyébként is meglévő zsúfoltságot. A bölcsődei kapacitás-kihasználás 2004 és 2006 átlagában 

tartósan magas szinten, 130% fölött alakult, ami – figyelembe véve a vizsgált időszakban a 

születések számának stagnálását – új lakossági-családi döntések kialakulását feltételezi. A 

családok nehéz anyagi helyzete, vagy a jól fizető állások, illetve a karrier lehetőségek miatt 
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mind több kismama választja a munkába történő gyors visszatérést. A városnak azonban nem 

csak a kecskeméti, de a városban munkát vállaló ingázó kismamák igényeit is figyelembe kell 

vennie. Sőt, ha a város növelni szeretné a foglalkoztatotti létszámot, s ebben jelentős szerepet 

szán a női munkaerőnek, akkor mindenképpen át kell gondolnia a bölcsődei hálózat férőhely 

kapacitásával összefüggő kérdéseket. 

A bölcsődei kihasználtság alakulása Kecskeméten 
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Forrás: KSH TSTAR 
 

2.4.4. A szociális ellátóhálózat 

 

A város szociális helyzetére jellemző, hogy egyszerre több feszítő problémával kell 

szembesülnie. A szociális ellátórendszernek egy időben kell kezelnie az alacsony 

foglalkoztatásból, a munkanélküliségből, a folyamatos elöregedésből és elszegényedésből, 

valamint a szociális rászorultak számának növekedéséből adódó feladatokat. 

Súlyos problémát jelent a városban a munkanélküliség és a családok elszegényedése 

is, melyet különböző segélyekkel, juttatásokkal, támogatásokkal igyekszik a helyi 

önkormányzat kezelni. Kecskeméten az állandó szociális segélyben részesülők száma 2000 

óta folyamatosan növekedett, s 2006-ban már meghaladta az 1.300 főt. Az önkormányzatok 

által folyósított támogatások közül kiemelkedő jelentőségű a rendszeres és átmeneti segély, a 
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lakásfenntartási támogatás, a közgyógyellátás, továbbá a rendszeres és rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás nyújtása, valamint a gyermekjóléti alapellátások biztosítása. 

Pénzbeli és természetbeni ellátásban részesülők számának változása 

Év/fő 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Időskorúak járadéka  132 158 145 134 128 117 116 113 110
Rendszeres szoc. 
segély 483 502 642 978 1.158 1.168 1215 1297 1258 1329

Lakásfenntartási 
támogatás 1.280 1.468 2.668 2.209 1.901 1.808 1696 1345 1958 2924

Átmeneti segély 1.329 1.192 607 352 410 444 713 1550 2266 3115

Temetési segély 135 193 258 336 268 270 182 169 183 186

Ápolási díj 219 232 237 281 314 346 359 372 400 442
Rendszeres gy.védelmi 
támogatás/kedvezmény 2.352 4.376 5.956 5.616 6.277 5.568 5020 4923 4872 3755

Rendkívüli gy.védelmi 
támogatás 4.458 2.452 2.491 2.348 2.013 2.060 1388 1194 1658 2174

Köztemetés 93 87 99 106 93 112 110 38 53 55

Közgyógyellátás 3.820 3.851 4.048 4.186 4.311 4.288 4473 4291 4613 2971
Adósságcsökkentési 
támogatás     118

 Forrás: Polgármesteri Hivatal 

 

Kecskeméten a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat 2007. július 1-

jétől integrált intézményként az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 

(ESZII) biztosítja, mely városban az önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást 

nyújtó alap és szakosított ellátási formákat az alábbi ábrának megfelelő tartalommal és 

szervezeti rendszerben végzi. 

A város által biztosított szociális alapszolgáltatások a következő tevékenységekre 

terjednek ki: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai 

szociális munka, családsegítés, támogató szolgálat, idősek nappali ellátása, nappali melegedő, 

értelmi fogyatékosok nappali ellátása. 

Az étkeztetés keretében az ESZII gondoskodik a szociálisan, vagy egészségi állapotuk 

alapján rászorultaknak a legalább egyszeri meleg étkezéséről. Ezt a feladatot – ellátási 

szerződés alapján – a Magyar Máltai Szeretetszolgálat látja el 100 fő népkonyhai étkeztetése 

formájában. 
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Forrás: Kecskemét MJV szociális szolgáltatástervezési koncepciója 

 
A városban megfelelő módon kiépült a házi segítségnyújtás rendszere, mely idős és 

egészségi állapota alapján rászoruló emberek gondozását biztosítja. Ennek egyik fontos 

formája az 1999 óta működő jelzőrendszeres házigondozás, melynek keretében eddig 243 

rászorulót láttak el készülékkel, s a hálózat további fejlesztése is folyamatban van. 

A támogató szolgálat speciális alapellátási feladat, mely a fogyatékos személyek 

lakókörnyezetben történő ellátására jött létre. Ezt a tevékenységet egészíti ki az Értelmi 

Fogyatékosok Napközi Otthona, mely 25 fő családban élő enyhe és középsúlyos értelmi 

fogyatékos személy részére biztosít komplex gondozást. Az intézmény elsősorban a harmadik 

életévét betöltött, önkiszolgálásra részben képes fogyatékosok napközbeni gondozására, 

foglalkoztatására és nevelésére szolgál. 
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Kecskeméten a szociális ellátórendszer legnagyobb célcsoportját az idős (60 év feletti) 

korosztály adja. Arányuk a városban a teljes népességhez viszonyítva 2006-ban 19,1% 

(21.023 fő) volt, ami évről-évre növekszik, s kijelöli az alapellátások egyik legfontosabb 

irányát. 

Az időskorúak szakszerű ellátásában és foglalkoztatásában jelentős szerepet töltenek 

be az idősek klubjai (ahol a gondozottak száma 2006-ban 925 fő volt) és a tartós 

bentlakásos, vagy átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények – 10 darab található a városban 

– melyek összesen 739 fő számára biztosítanak ellátást. 

A szűkös kapacitások következtében az idősek átmeneti otthonában a jogszabályban 

előírt ott tartózkodási időt az igénybevevők 90%-a gyakorlatilag túllépte, így ezen a területen 

kapacitásbővítés lenne indokolt. Nem sokkal jobb a helyzet az idősek otthonaiban sem, 

melyek 101%-os kihasználtsággal működnek, ezek közül kettő a Margaréta Otthon (240 

férőhely) és a Platán Otthon (145 férőhely) tartozik önkormányzati kezelésbe, ahol ápolást és 

gondozást nyújtó intézményi szolgáltatásokat biztosítanak. 

Az 1980-as évek végétől kiépült a városban a komplex ellátásra törekvő családsegítő 

szolgálatok hálózata is. Ennek fontos egységei a Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti 

Szolgálat, melyek munkájukat egészen az elmúlt évekig nehéz körülmények között látták el. 

A városi fejlesztéseknek köszönhetően a Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti Központ 

2006-ban új telephelyre költözött, s a Fecske u. 20. szám alatt kezdhette meg működését, ez a 

korábbinál jobb feltételeket biztosít az ellátásra. Az átköltözés azt is jelenti, hogy a 

családsegítő szolgálatokat összevonták, de a város különböző területein kihelyezett 

ügyfélfogadással segítik a lakosságot. Az elért eredmények mellett a fejlesztések további 

folytatására van szükség, hogy a szolgálatok meg tudjanak felelni a gyermekjóléti ellátást 

szabályozó rendeletek szakmai követelményeinek. 

Fontos szociális feladat a városban a hajléktalanok ellátása is, mely számos ellátási 

formát foglal magába (nappali melegedő, éjjeli menedékhely, hajléktalanok éjjeli szállása, 

utcai szociális munka). Az első hajléktalan szálló 1992-ben nyílt meg a városban, amit később 

több hónapi bentlakást is lehetővé tevő átmeneti szállássá alakítottak. Jelenleg átmeneti 

elhelyezést nyújtó intézmény a Táncsics Mihály u. 1. szám alatti telephelyen található, itt 

működik a hajléktalanok éjjeli menedékhelye (44 férőhely), és a hajléktalanok átmeneti 

szállása (51 férőhely). Ez az intézmény azonban csak részben felelt meg a szakmai 

követelményeknek, ezért új lehetőségek keresése indokolt. A hajléktalanok átmeneti 

elhelyezésén kívül a városban jelentős erőfeszítéseket tesznek több intézményben 

(Önkormányzat, Szociális Foglalkoztató, Szociális Szolgáltató Központ) is annak érdekében, 
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hogy ne csak az alapvető ellátásokat biztosítsák a hajléktalanoknak, hanem a társadalomba 

való visszatérésüket is elősegítsék. Ezt célozták a fenti szervezetek segítségével az elmúlt 

években beindított közösségi programok. 

A város szociális területeken mutatott jelentős erőfeszítései ellenére több területen 

(Gyermekvédelmi szakellátások: otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás; Pszichiátriai 

betegek nappali intézménye; Szenvedélybetegek nappali intézménye; Fogyatékosok 

gondozóháza; Pszichiátriai betegek átmeneti otthona) sem tudja biztosítani a megfelelő 

ellátást, ezért az önkormányzatnak a kistérséggel, a megyével, az egyházakkal és a civil 

szakmai szervezetekkel közösen keresniük kell a megoldást a szociális feladatok biztosítása 

érdekében. 

 

2.4.5. Közműellátottság 

 

Kecskemét számára az elmúlt évtizedekben az egyik legnagyobb kihívást a 

közműhálózatának – a város fejlődésével lépést tartó – fejlesztése jelentette. Közmű- és 

infrastrukturális ellátottság tekintetében Kecskemét a megyei jogú városok körében az utolsó 

helyek egyikét foglalta el egészen az elmúlt évekig. Az 1990-es évek végétől elinduló 

fejlesztéseknek köszönhetően mélyreható változások következtek be az ellátottsági mutatók 

tekintetében. 

Kecskemét közműellátottsági mutatói a megyei jogú városok összevetésében (2005) 

 

Közüzemi 
ivóvízvezeték-

hálózatba bekapcsolt 
lakások aránya, % 

Közcsatorna-
hálózatba bekapcsolt 
lakások aránya, % 

1 km közüzemi 
ivóvízvezetékre 

jutó 
szennyvízcsatorna 

hossza, km 

Gázzal fűtött 
lakások aránya, 

% 

Kecskemét 98,62 56,14 0,360 63,72 
Békéscsaba 90,08 53,45 0,285 77,80 
Szeged 96,29 84,55 0,697 63,63 
Hódmezővásárhely 94,25 78,86 0,746 72,68 
MJV összesen 97,17 85,24 0,664 58,77 

 

Távfűtésbe 
bekapcsolt lakások 

aránya, % 

Rendszeres 
szemétgyűjtésbe 
bevont lakások 

aránya, % 

Kábeltelevíziós 
hálózatba 

bekapcsolt lakások 
aránya, % 

1000 lakosra 
jutó egyéni 
távbeszélő 
fővonalak 
száma, db 

Kecskemét 24,62 83,01 56,73 250 
Békéscsaba  -  85,30 62,44 249 
Szeged 37,11 98,12 76,76 265 
Hódmezővásárhely 13,98 90,14 49,30 213 
MJV összesen 34,74 94,49 70,41 264 

Forrás: KSH TSTAR 2005 
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A közüzemi ivóvíz-vezeték hossza 2000 és 2006 között 212,5 km-rel bővült, a 

töretlen fejlesztésben nagy szerepet játszott a lakossági kezdeményezések önkormányzati 

támogatása, illetve az országban elsőként létrejött Víziközmű Társulat. A társulat hathatós 

közreműködésével hat év alatt a vízhálózatba bekapcsolt lakások száma mintegy 15%-kal 

bővült (2006-ra 45.349 lakás csatlakozott a rendszerre), így napjainkra a kecskeméti 

lakásállomány 98,9%-ában tudják biztosítani a vezetékes ivóvizet. A fejlesztések nem csak az 

ellátottsági szint javítását célozták, hanem – készülve a magyarországi követelményeknél 

szigorúbb európai uniós minőségi elvárásokra – technológiai fejlesztések is elindultak, 

melyek a szolgáltatott víz uniós határértéket meghaladó vas-, mangán- és arzéntartalmának 

csökkentésére irányulnak. 

Kecskemét közüzemi ellátottságának változása 

Megnevezés 2000 2003 2004 2005 2006 
Lakónépesség az év végén 107 267 107 665 108 286 108 835 109 847
Lakásállomány az év végén 43 443 44 657 45 071 45 536 45 872
Közüzemi ivóvízvezeték hossza, km 347,5 473 552 558 560
Vízvezeték hálózatba bekapcsolt lakások száma 38 888 42 557 44 235 44 906 45 349
Közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakás, % 89,5 95,3 98,1 98,6 98,9
Háztartásoknak szolgáltatott víz, 1000 m3 3 476 3 685 3 433 3 607 3 566
Szennyvízcsatorna hossza, km 135 199,7 200 201 207
Közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások, db 21 599 23 543 24 450 25 564 26 349
Közcsatorna-hálózatra rákötött lakások aránya, % 49,7 52,7 54,2 56,1 57,4
Elvezetett összes szennyvíz, 1000 m3 6 670,70 6 646 6 339 5 724 6 336
1 km közüzemi vízhálózatra jutó közüzemi 
szennyvízcsatorna-hálózat, m 

388,5 422,2 362,3 360,2 369,6

Háztartási villamos energia fogyasztók száma, háztartás 52 786 54 718 56 747 57 112 57 613
Háztartások részére szolg. vill.energia, 1000 kWh 87 903 102 219 103 286 107 012 111 565
Háztartási gázfogyasztók száma, db 35 097 37 701 38 540 39 231 39 832
Háztartásoknak szolgáltatott. Gáz, 1000 m3 39 094 53 774 49 120 50 424 47 778

Forrás: TEIR 

Hasonlóan nagyarányú fejlesztések mentek végbe a szennyvíz-hálózat bővítése, s a 

közcsatornára történő lakossági rákötések területén. Ennek során az ISPA program keretében, 

Kecskeméten mintegy 130 km szennyvízgyűjtő-hálózat és hozzá kapcsolódóan 70 km bekötő 

vezeték épült 2003 és 2007 vége között. A teljes hálózat 2006-ban a hivatalos KSH 

statisztikák szerint 207 km volt, ami 2008-ban már meghaladta a 300 km-t. A szennyvíz-

hálózatra történő lakossági rákötések aránya 2000 és 2006 között 49,7%-ról 57,4%-ra bővült, 

s az igazán látványos fejlődés csak ezt követően vette kezdetét. Az ISPA fejlesztéseknek 

köszönhetően Kecskeméten 2008 év végére a szennyvízcsatornával ellátott lakások aránya 

90% körüli lesz. 

Bővült az elmúlt években a csapadékvíz elvezető hálózat is a városban, ugyanakkor 

ennek kiépítettsége jelentősen elmarad az igényektől. Kecskeméten a csapadékvíz elvezetése 
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egyrészt zárt 146 km hosszú gerinccsatornán keresztül történik, másrészt 3,1 km burkolt 

árkon és 4,2 km földmedrű nyílt árkon keresztül biztosított. 

A vizsgált időszakban mind erőteljesebbé váltak az önkormányzati, illetőleg a 

lakossági önerős közmű- és útfejlesztések, melynek eredményeképpen 1999-től 2006-ig tartó 

időszakban, évente átlagosan 10-17 ezer négyzetméter út, 19 ezer folyóméter gázvezeték, 11-

12 ezer négyzetméter járda is megépült. Javult az egyes városrészek és városperemi területek 

energia ellátása és közvilágítása. A kisfeszültségű villamosenergia elosztóhálózat hossza 

évente 12 km-rel bővült, s a közterületekre kihelyezett lámpatestek száma is több mint kétszáz 

darabbal szaporodott hat év alatt. 

 

2.4.5.1. Hulladékkezelés 

 

Kecskemét, mint környezetileg érzékeny területen elhelyezkedő település, kiemelt 

figyelmet fordít a környezet védelemre, ezen belül is a hulladékgazdálkodással összefüggő 

kérdések kezelésére. A város a 11/2007. (II. 19.) számú rendeletével elfogadott 

hulladékgazdálkodási tervében foglalkozik az illetékességi területén keletkező hulladékok 

elszállításával, tárolásával, kezelésével, az újrahasznosítás lehetőségeivel és a fejlesztési 

szükségletekkel. 

A kecskeméti települési szilárd kommunális hulladékkezelés mindenben megfelel az 

országos előírásoknak. A városban a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatást két társaság 

biztosítja. A hulladékszállítást a Városgazdasági Kft., míg a hulladékártalmatlanítást a 

Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft. végzi. 

Kecskeméten az elszállított lakossági kommunális hulladék mennyiségének 

változása érdekes képet mutat, 2004 és 2006 között közel 27%-kal nőtt a lakosság 

hulladéktermelés, majd 2007-ben hirtelen 39%-os csökkenést tapasztalhattunk. Figyelembe 

véve, hogy a jelzett időszakban folyamatosan nőtt a hulladékszállításba bekapcsolt ingatlanok 

száma, a csökkenés hátterében a közüzemi számlák – s ezen belül is a hulladékszállítási díjak 

– drasztikus növekedése húzódhat meg. 

Kecskemét lakossági hulladékszállításának néhány jellemző adata 
Megnevezés 2004 2005 2006 2007 

Elszállított lakossági kommunális hulladék mennyisége, t/év 19 241,28 21 605,43 24 421,21 17 590,72
Szemétszállításba bevont kertes ingatlanok száma, db 17 388 17 769 19 039 19 146
Szemétszállításba bevont társasházi lakások száma, db  20 790 21 144 20 278 20 638
Szemétszállításba bevont összes ingatlan száma, db 38 178 38 913 39 317 39 784
Szemétgyűjtésbe bevont ingatlanok aránya, % 84,71 85,46 85,71 86,30

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás és KSH 
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A város egészét tekintve a szétszállításba bevont lakások száma és aránya az elmúlt 

években folyamatos növekedést mutatott, így 2007 végéig közel 40.000 lakás került be a 

rendszeres és szervezett szemétszállításba, mely a teljes lakásállomány 86,3%-át jelenti. A 

városon belül az ellátottság azonban nagy területi aránytalanságokat mutat. Míg Kecskemét 

belsőbb városrészeiben 100%-os lefedettséggel találkozunk, addig Szent István városban és 

Máriahegyen kb. 60%-os, Felsőszéktón és Úrihegyen kb. 70%-os ez az arány. 

A városban keletkező kommunális szilárd hulladék elhelyezése a Kisfáiban található 

– a jogszabályoknak és műszaki elvárásoknak mindenben megfelelő – Regionális Szilárd 

Hulladéklerakó telepen történik. A telep 2002 óta üzemel, ahova évente 42-45 ezer tonna – 

veszélyes hulladéknak nem minősülő – települési szilárd hulladék érkezik (mely magában 

foglalja a lakossági és az ipari hulladékokat is). A hulladéklerakó Kecskemét szükségletein 

kívül kielégíti Ágasegyháza, Ballószög, Gátér, Helvécia, Jakabszállás, Ladánybene, 

Lajosmizse, Kerekegyháza, Kunbaracs, Kunszállás, Nyárlőrinc és Szentkirály jelentkező 

igényeit is. Ezekről a településekről származó hulladék mennyisége meghaladja a 17 ezer 

tonnát. A Regionális Szilárd Hulladéklerakó telep kapacitás növelése három ütemben 

folyamatosan zajlik. Az első ütemben kialakítottak egy 52.000 m2-es 375.320 m3 kapacitású 

tárolót, melynek feltöltöttsége jelenleg 95%-os. A tároló második üteme 2007 folyamán került 

átadásra, s a harmadik ütem munkálatai jelenleg is zajlanak, melynek eredményeként egy 

1.251.035 m3 befogadó kapacitású hulladéklerakó jön létre, mely mintegy 15-20 évig képes 

kiszolgálni a város és környezetének hulladéklerakási szükségleteit. 

A szelektív hulladékgyűjtés a város területén 2004 folyamán indult meg, ekkor a 

Városgazdasági Kft. az általa kihelyezett szelektív gyűjtő edényzetekben papír, műanyag, 

üveg szelektív gyűjtését kezdte el. A szelektív hulladékgyűjtőkben elhelyezett hulladékok 

mennyisége jól tükrözi a lakossági igények jelentkezését. 
 

Szelektív hulladékgyűjtés Kecskeméten 
Szelektíven gyűjtött fém- hulladék kg/év 2004 2005 
Vas-fém reszelék 734560 566652
Vas, acél 10933350 7007148
alumínium 27632 92510
Kiselejtezett elektromos és elektronikai berendezés 6244 8833
A településen szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék kg/év összesen: 2004 2005 
papír 4826447 3035588
üveg 18180 84559
műanyag 87180 75371

Forrás: Városgazdasági Kft. és Dél-Magyarországi MÉH Zrt. Kecskeméti telephelye 
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Kecskemét a társadalmi elvárásokat és a szigorodó jogszabályi előírásokat kielégítve 

2007-ben egy új regionális hulladékkezelő központot adott át, amely egy szelektív 

hulladékválogató-műből és két hulladékudvarból (Halasi út, Miklóstelepi út), továbbá 49 

darab szelektív hulladékgyűjtő szigetből áll. A gyűjtőszigetek a város minden pontján 

megtalálhatók, ahol összesen 245 konténer segíti hulladékok válogatott gyűjtését. 

Kecskemét szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek elhelyezkedése 

Városrész Gyűjtőszigetek száma 
db. Városrész Gyűjtőszigetek száma 

db. 
Belváros 7  Katonatelep 1 

Petőfiváros 2  Muszáj 1 
Homokbánya 1  Rendőrfalu 1 

Hetényegyháza 3  Árpádváros 6 
Mária város 1  Szelei falu 1 

Széchenyi város 8  Alsószéktó 1 
Máriahegy 1  Kadafalva 1 
Méntelek 1  Borbás 1 
Vacsi köz 4  Kisfái 2 

Hunyadi város 4  Felsőszéktó 1 
Műkert város 2  Szélesköz* 1 

Forrás: Városgazdasági Kft 

Kecskeméten 1997 óta működik veszélyes hulladékok tárolására alkalmas telephely, 

mely a Design Kft. tulajdonában van. Az ipari utcában található 2 ha-on elhelyezkedő 

telephelyen egyidejűleg 500 tonna veszélyes hulladék tárolható. Az 1998-ban az 

önkormányzattal kötött megállapodás alapján a kecskeméti lakosok a veszélyes hulladékokat 

térítésmentesen adhatják le a kijelölt gyűjtőudvarokban. 

A szennyvízkezelés mennyiségi és minőségi kérdései megoldottak Kecskeméten. A 

város területén összegyűjtött szennyvíz tisztítását a Bácsvíz Zrt. a Mindszenti krt.-i 

Szennyvíztisztító Telepén végzi. A telepre érkező szennyvíz előkezelése, mechanikai és 

biológiai tisztítása történik itt. A fogadó Kecskemétről 200m3/nap és kistérségének 

településeiről – Helvécia, Ballószög, Jakabszállás, Nyárlőrinc, Szentkirály, Városföld, 

Lajosmizse – ugyancsak 200m3/nap beszállított folyékony települési hulladék fogadására 

alkalmas. A települési folyékony hulladék fogadó kapacitása 140.000 t/év. A mennyiségileg 

mért és minőségi ellenőrzött szennyvíz a szennyvíztelepen, a csatornahálózatról beérkező 

szennyvízhez adagolva tisztítják az elő-, mechanikai- és biológiai szennyvíztisztító 

rendszerben. Kecskeméten az elmúlt évek stagnálása után a közcsatornán elvezetett 

biológiailag is tisztított szennyvíz mennyisége – az új bekötéseknek is köszönhetően – 

növekvő tendenciát mutat, s lassan eléri a kilencvenes évek közepének értékeit, amikor még 

nagy ipari kibocsátók adták a szennyvíz jelentős részét. Örvendetes tény, hogy nem csak a 
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kezelt szennyvizek mennyisége és minősége javult, de az elmúlt egy évtizedben a 

közcsatornán tisztítatlanul elvezetett szennyvíz mennyiségét 900 ezer m3-ről sikerült 

visszaszorítani 137 ezer m3-re, ezzel is elősegítve a vízminőség védelmét a Homokhátság 

térségében. 

A szennyvíztisztító rendszer kapacitásának kihasználtsága 2004-ben 36%-os, míg 

2006-ban 38%-os volt. Ez a kihasználtság a 2006-ban és 2007-ben bekövetkezett térségi 

csatornaépítési ISPA program eredményeképpen jelentősen növekedett. A tisztítás során 

keletkezett szennyvíziszap több módon is hasznosul, egy részéből biogázt fejlesztenek, másik 

részét pedig komposztálás után (szerződésekben szabályozott módon) a mezőgazdaság 

használja fel. 

A szennyvízkezelés mutatói Kecskeméten 
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 Forrás: KSH TSTAR és TEIR 2006. 
 

Kecskemét város és agglomerációja ISPA csatornázási és szennyvízkezelési 

projektjének megvalósítása lassan a végéhez közeledik. A kivitelező egyidejűleg több 

helyszínen – Kecskeméten, Kerekegyházán, Ballószögben és Helvécián – már az 

utómunkálatokat végzi, s a város segítségével ösztönzi a vezetékhálózatra történő lakossági 

rácsatlakozást. 

 
A projekt által érintett háztartások száma (db): 

-Kecskemét:  6800 
-Kerekegyháza:  2250 
-Ballószög:     759 
-Helvécia:     875 
Összesen:            10684 
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A kecskeméti szennyvíztisztító telep szabad kapacitása lehetővé tette, hogy az 

agglomeráció településein összegyűjtött szennyvizet a kecskeméti szennyvíztisztító telep 

fogadja és kezelje. Jellemzően azok a települések csatlakoztak, amelyekről a települési 

folyékony hulladék (TFH) beszállítása is a kecskeméti térségi TFH fogadóba történik. 

A beruházás megvalósulását követően a szennyvíz csatornázottsági arány az eddigi 

56%-ról 90%-osra növekszik, mely maga után vonja a közműolló záródását, valamint a 

csatornázással egyidejűleg a Kecskeméten és környezetében keletkező a TFH mennyiségének 

jelentős csökkenését. 

A környezeti ártalmak a település lakosságának egészségi állapotát jelentősen 

befolyásolják. A környezeti ártalmak megelőzése és a környezeti tényezők kedvezőtlen 

hatásának kiküszöbölése a lakosság egészségi állapotának javítását célzó, átgondolt 

intézkedéseket igényel. Éppen ezért Kecskemét jelentős erőfeszítéseket tesz a városban még 

fellelhető illegális hulladéklerakók felszámolására, a hulladék mennyiségének csökkentésére, 

tárolásának, kezelésének és újrahasznosításának korszerűsítésére, a környezeti ártalmak 

csökkentésére (levegő-, talajvíz- és zajszennyezés), melyet komplex környezet-egészségügyi 

programok elindításának keretében kíván megvalósítani. 

 

2.4.5.2. Energiagazdálkodás 

 

Kecskemét energiaellátása jelenleg a villamos energiára és a földgázra, továbbá a 

földgázüzemű hőközpontokkal történő távhőszolgáltatásra épül. Ebben csak lassú átalakulás 

várható az elkövetkező 7 évben, melynek legnagyobb hajtóereje a hagyományos 

energiahordozók drágulása, az alternatív energiaforrások előállításához és felhasználásához 

kötődő (hazai és uniós) támogatások és az EU előírásainak történő megfelelés lehet. (Az EU 

tagállamainak 2015-ig el kell érniük, hogy az összes megújuló energiahordozó-forrás 

részaránya 15%-ot, a bio-üzemanyagok részaránya pedig a 8%-ot közelítse). 

Kecskemét a napból, a kommunális hulladékból, a mezőgazdasági melléktermékek 

hasznosításából, az energetikai célú ültetvényekből, kisebb részt pedig a földhőből 

(geotermikus energia) és a szél hasznosításából tud megújuló energiához hozzájutni. Ezek 

jelentős (alaperőművi) léptékű előállítása azonban nem várható az elkövetkező években. A 

megújuló energiaforrások a város nagyfelhasználóinak (pl. főiskola, távhőszolgáltató, ipari 

létesítmények) energia-mérlegében azonban egyre jelentősebb szerepet tölthetnek be a 

jövőben. 
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A bioüzemanyagok előállításához szükséges nyersanyagok (pl. fa, kukorica, 

gyümölcs) is rendelkezésre állnak Kecskemét közvetlen környezetében, azonban az előállítás 

környezetbarát jellege, energiamérlege, össztársadalmi hasznossága, ökológiai 

következményei szakmailag ma még nem tisztázottak. A hasznosítás lehetőségeit azonban 

több szervezet is vizsgálja. 

 
Kecskemét lakásállományának fűtési típusai 

Megnevezés 2000 2003 2004 2005 2006 
Lakásállomány az év végén 43 443 44 657 45 071 45 536 45 872
Gázzal fűtött lakások, db 24 924 27 486 28 325 29 016 29 618
Távfűtésbe bekapcsolt lakások na. na. 11 150 11 211 11 183
Egyéb vegyes tüzelést alkalmazó lakások száma na. na. 5596 5309 na.

Forrás: TEIR és KMJV Települési Környezetvédelmi Programja (2006) (na.: nincs adat) 
 

Villamosenergia 

 A város villamos energia ellátását a 120 kV-os alaphálózat biztosítja. A déli 

alállomás és a Szultán utcai 120/20/10 kV-os, továbbá a Helvéciai út melletti 120/20kV-os 

alállomások a város és a külső területeit biztonságosan ellátják. 

 Kecskemét biztonságos energiaellátása érdekében kiemelt feladat a középfeszültségű 

hálózat fejlesztése és a kisfeszültségű hálózat rekonstrukciója. Mindkét elektromos hálózat 

esetében a földkábel hálózat kialakítása lenne kívánatosabb, figyelembe véve az 

üzembiztonsági és városképi szempontokat is. 

 Célként fogalmazódik meg a városban a közvilágítás bővítése és korszerűsítése, 

melynek során minden városrészben a környezetbarát és energiatakarékos megoldások 

kiépítését támogatja a helyi önkormányzat, hasonlóan a városközpontban kiépített dísz- és 

közvilágítási rendszerhez. 

 Magyarországon 2013-ra a zöld-áram részarányát az országos energiafelhasználásban 

14%-ra kívánják növelni. A részarány növelésében Kecskemét lehetőségei korlátozottak, 

elsősorban a mezőgazdaságban és a lakosságnál keletkező hulladékok, valamint az energetikai 

célú növények (pl. energiafűz, energiafű) hasznosítása kínálhat lehetőségeket – egyedi 

rendszerek kiépítése kapcsán – kisebb közösségek, illetve ipari felhasználók számára. 

 

Gázellátás 

 A háztartási gázfogyasztók száma 2000 és 2006 között 13,5%-kal, míg a szolgáltatott 

vezetékes gáz mennyisége több mint 10%-kal bővült. A város belterületén a földgázellátás 

csaknem teljeskörű, a teljes lakásállomány 87%-ban elérhető a vezetékes gáz. Az igényeket 2 
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db 20.000 m3/nap kapacitású gázátadó állomásról (Békéscsabai és a Halasi út mellett) 

biztosítja a szolgáltató. A gázellátás területén a legfontosabb feladat a lakossági igények minél 

magasabb szintű kielégítése és az üzembiztonság további növelése. Ezeket a célokat a 

meglévő földgázellátó rendszer rekonstrukciójával, a régi, korrózió miatt elhasználódott 

vezetékek cseréjével lehetne biztosítani, melynek érdekében az önkormányzatnak hosszútávú 

megállapodásokra kellene törekednie a helyi gázszolgáltatóval. 

 

Távhőellátás 

 A város távhőszolgáltató rendszere fűtőművekből (Széchenyi városi, Szultán utcai), 

primer hőközpontokból, valamint a távvezetékékből áll. 

 Kecskeméten a távhőszolgáltatás 1966-ban indult meg. A távhővezetékek kezdetben – 

az Árpádvárosban – 880 lakás fűtését és használati melegvízellátását biztosították. Az 

időközben bekövetkezett fejlesztéseknek köszönhetően a nagyobb részt önkormányzati 

tulajdonú távhőszolgáltató jelenleg 11.122 lakossági – a város lakásállományának 26 %-ban – 

és 438 közületi fogyasztónál biztosít távhőszolgáltatást, továbbá 10.125 lakásban és egyéb 

fogyasztónál biztosít használati melegvizet. A lakótelepi lakások jelentős része hőmennyiség- 

és melegvízmérővel felszerelt. 

A városi távhőszolgáltató tevékenysége 2000-től villamosenergia termeléssel és -

elosztással bővült. A stratégiai jelentőségű beruházás, gázmotor blokkok telepítése kapcsolt 

energiatermelés céljából négy év alatt valósult meg. A kiserőmű 2004-től Kecskemét város 

villamos energia igényének közel 20%-át biztosítja. Az Árpádvárosi fűtőműben lévő 

berendezés 1,5 MW villamos és 1,6 MW hőteljesítményű, míg a Széchenyivárosi fűtőműben 

üzemelő három gázmotor összes villamos teljesítménye 4,7 MW, összes hőteljesítménye 5 

MW.  

A korszerűsítés után a városi fűtőmű a leggazdaságosabb kapcsolt villamos-, 

fűtőerőműként üzemel, földgáz felhasználásával elektromos áramot és hőt termel. 

 

A város távhőrendszerének néhány jellemző mutatója:  

• a primer elosztó hálózat nyomvonala megközelítőleg 14 km, 

• a szekunder elosztó hálózat nyomvonala megközelíti a 15 km-t, 

• a rendszerben 94 db hőközpont található, 

• ezen felül 301 db hőfogadó állomással is rendelkezik. 
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 Energiagazdálkodás nagy kihívása a megújuló energiák (nap-, szélenergia, biogáz, 

biomassza, biodízel, bioetanol és geotermikus energia) felhasználási arányának növelése és a 

hatékonyabb lakossági és közületi energiafelhasználás, amely az energiatakarékos 

fűtőberendezések használatának elterjedésével növelhető. 

 

2.4.6. Közösségi tájékoztatás, média és infokommunikáció 

 

A közszolgáltatások egy sajátos szegmensét képezi a közösségi tájékoztatás, mely 

nagy hagyományokkal rendelkezik Kecskeméten. A közösségi tájékoztatás módja és csatornái 

az elmúlt évszázad során – az általános társadalmi és technikai fejlődés hatására – jelentős 

változáson mentek keresztül. A rendszerváltozás és a demokratikus normák magyarországi 

terjedésével a közösségi tájékoztatás szerepe jelentősen felértékelődött. Kecskemét 1999-ben 

elfogadott gazdasági programja külön foglalkozott a lakosság és az önkormányzat közötti 

kommunikáció fejlesztésével és szorgalmazta a kölcsönös információáramlás javítását a helyi 

polgárok, az intézmények és az önkormányzat, illetve a város és a világ között. 

A város teljes körű tömegkommunikációs bázissal rendelkezik. Az írott sajtó 

legjelentősebb reprezentánsa a Petőfi Népe, mely több mint ötven éve jelenik meg napi 

rendszerességgel. A helyi közéleti újságok közül – a jelentős olvasótáborral rendelkező – 

Kecskeméti Lapok (hetilap) emelhető még ki. Sajnos a város közéleti folyóirata a Kecskeméti 

Magazin 2007. folyamán megszűnt. Az önkormányzati döntésekről, a tervezett fejlesztésekről 

és az önkormányzattal összefüggő információkról a negyedévente megjelenő Városházi 

Hírekből tájékozódhat a helyi lakosság. A kecskeméti sajtóorgánumok piacát színesítik a 

közérdekű helyi kereskedelmi lapok is, mint a Kecskeméti Extra, a Kecskeméti Szuperinfo és 

a Kecskeméti Est. 

A városban két helyi kereskedelmi rádió rendelkezik a Nemzeti Hírközlési Hatóság 

(URH-FM) műsorszórási engedélyével, a Gong Rádió a 96,5 Mhz-en, míg a Klubrádió 

Kecskemét a 97,7 MHz-en sugároz saját készítésű műsorokat.  

A helyi lakosság tájékozódásának legfontosabb információ forrása a városi 

közügyekben – egy önkormányzati lakossági felmérés szerint – a Kecskeméti Városi 

Televízió, mely naponta jelentkező hírműsorával és több közéleti és kulturális 

magazinműsorával (Hivatalból, Háttér, Közélet, Hírös Múzsa, Fórum, stb.) szolgálja a város 

lakosainak széleskörű tájékoztatását. 

A kecskeméti városi tartalomszolgáltatás csatornái közül említést érdemelnek az 

Interneten elérhető hírportálok (pl. HírösIndex, Kecskemét Online, BAON), valamint a 
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város honlapja (www.kecskemet.hu), mely az egyik leglátogatottabb helyi honlap. A fenti 

tartalomszolgáltatók mellett, említést érdemelnek még a hagyományos média szervezetek 

(Kecskeméti TV, Petőfi Népe, Kecskeméti Lapok) internetes oldalai és a városi intézmények 

honlapjai (Kecskemét Megyei Jogú Város, Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központ, 

Katona József Megyei Könyvtár, stb.), melyek számos helyi információt és tartalmat 

jelenítenek meg. 

Az internetes hálózat jelentősége messze túlmutat egy manapság divatos hírközlési 

rendszeren, hiszen a technológia – a hagyományos, egyirányú információközlő csatornákhoz 

képest – kétirányú adatforgalmat tesz lehetővé. Ez a technikai megoldás számos alkalmazás és 

szolgáltatás (széleskörű információgyűjtés, e-ügyintézés, internetes levelezés és fórumok, 

elektronikus vásárlás, távmunka) meghonosodását tette lehetővé a kecskeméti lakosság 

körében (2007-ben több mint 16.000 internet előfizető volt Kecskeméten). Az internetes 

hálózatok elérése a városban majdnem teljes körű. A hagyományos távközlési társaságokon 

(pl. Magyar Telecom Csoport, Invitel) kívül a mobil (T-Mobil, Pannon, Vodafone), a 

kábeltelevíziós társaságok (Fibernet, PR-Telecom, UPC) és maga a város is épített szélessávú 

internetes hálózatot (Hírös-Net Kft.). A városi fejlesztéseknek köszönhetően ma már a 

kevésbé fejlett településrészeken, így Hetényegyházán, Kadafalván, Ménteleken és 

Katonatelepen mintegy 90%-os (kb. 3000 háztartás) lefedettségű szélessávú hálózat jött létre. 

Kecskemét a jövőben tovább szeretné építeni saját hálózatát, hogy lakossága és 

vállalkozásai számára elérhető áron tudja biztosítani a szélessávú elérhetőséget, s az azokon 

alapuló szolgáltatásokat. 
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2.4.7. Elektronikus ügyintézés 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város a közigazgatáson belül önkormányzati-igazgatási, 

hatósági és rendészeti feladatokat is ellát. A város elsődleges célja, hogy szakszerűen és 

gyorsan intézze a helyi érdekű közügyeket. Ennek érdekében Kecskemét olyan integrált 

elektronikus önkormányzati rendszert hozott létre, amely szabványos, egységes, átlátható 

és költség-hatékony elektronikus ügyintézési felületet biztosít a magánszemélyek és KKV-k 

számára, amely éjjel-nappal a kecskeméti polgárok rendelkezésére áll. Az Uniós és hazai 

forrásokból kialakított rendszer segítségével az alábbi célokat kívánja az önkormányzat elérni: 

• általános, hivatali nyitva tartástól független elektronikus (internetes, későbbiekben 

akár mobil eszközökön keresztül bonyolított) ügyintézés megvalósítása; 

• „szolgáltató önkormányzat” kialakítása annak érdekében, hogy az ügyintézés során 

az ügyfél megfelelő mennyiségű és minőségű információhoz jusson; 

• a belső folyamatok átláthatóságának biztosítása; 

• jelentős időmegtakarítás a papír alapú ügyintézésről az elektronikusra történő 

áttéréssel; 

• jelentős költségcsökkentés a papír alapú ügyintézés lehetőség szerinti kiváltásával; 

• a felelősségek egyértelmű kijelölése, követése az ügyintézési folyamatok során; 

• párhuzamos irattárak, adatbázisok felszámolása és konszolidációja; 

• egyszerűbb megfelelés az adatvédelmi szabályoknak; 

• közös, egységes archiválási rend kialakítása; 

• a beszerzési, fejlesztési és egyéb (nem informatikai) üzemeltetési költségek 

(„papírmentes közigazgatás”) jelentősen csökkentése, melyek nem kis részben 

kihatnak a környezetvédelmi célok elérésére is; 

• az IT infrastruktúrával kapcsolatos kiadások közép- és hosszútávú tervezhetőségének 

biztosítása. 

 

A szolgáltatások hátterét az önkormányzati back-office és front-office alkalmazások 

szolgáltatják. 

a) Intranet portál 

A belső (hivatali) portál Kecskemét MJV Önkormányzata és Polgármesteri 

Hivatala belső folyamatainak, feladatainak a keretrendszere. Itt történik – egy 

helyen – a felhasználók azonosítása és jogosultság rendszer kezelése, a 
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tevékenységüket segítő részfeladatok ellátása (szakalkalmazások elérése, belső 

információk közzététele, levelezés, naptár, csapatmunka koordinálása stb) 

b) Ügyintézési portál 

A külső (publikus) portál célja, hogy hatékony közigazgatási ügyintézési és 

információszolgáltatási környezetet biztosítson a felhasználók (állampolgárok, 

kis- és középvállalkozások, civil szervezetek stb.) számára. A 

www.ekecskemet.hu címen elérhető ügyintézési portál a www.kecskemet.hu 

portál mellett, attól elkülönült funkcionalitással működik. 

 

A front-office szolgáltatások elérését az önkormányzat az Ügyfélkapu azonosítási 

szolgáltatásaira építő internetes portálon keresztül biztosítja. Az Okmányirodában már 

régóta lehetőség van egyes ügyek elektronikus indítására a www.magyarorszag.hu 

weboldalon keresztül (3. elektronikus szolgáltatási szint), ez egészült ki önkormányzati 

rendelet alapján 2007. december 15-től az alábbi elektronikusan intézhető szolgáltatásokkal: 

 

1. Bejelentkezés, adatmódosítás helyi adók hatálya alá tartozó társas vállalkozások 

részére  

2. Bejelentkezés, adatmódosítás helyi adók hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók részére  

3. Városnév használati kérelem  

4. Címer/zászló használati kérelem  

5. Közterület-használati engedély kérelem  

6. Kérelem fakivágás engedélyezéséhez  

7. Kérelem a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeihez  

8. Állandó méhészet évente történő bejelentése  

9. Vándorméhészet bejelentő lap  

10. Vándorméhészet kijelentő lap  

11. Ebtartás be- kijelentése  

12. Gazdálkodók bejelentése permetezésről  

13. Bejelentés műsoros előadás, zene, szórakoztató játék folytatásáról, szórakoztató 

játékautomata, pénznyerő automata működéséről  

14. Bejelentés az üzlethelyiség tulajdonosa nevének, címének, az üzlet használati 

jogcímének, az üzlet nyitvatartási idejének megváltozásáról  

15. Kérelem működési engedély hitelesített másolatának kiadására  

16. Működési engedély másodlat kiadása iránti kérelem  
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17. Bejelentés működési engedély adataiban bekövetkezett változásról  

18. Működési engedély visszaadása  

19. Bejelentés telepengedély adataiban bekövetkezett változásról  

20. Bejelentés telepengedély-köteles tevékenység megszüntetéséről  

21. Kérelem magánszállásadói nyilvántartásba vétel iránt, magánszálláshelyek 

idegenforgalmi célú hasznosítása érdekében  

22. Kérelem a magánszállásadók hatósági nyilvántartásból való törlése iránt  

23. Szerencsejáték tevékenységből fakadó előzetes hozzájárulás kezdeményezése  

24. Kérelem születési anyakönyvi kivonat kiadására  

25. Kérelem házassági anyakönyvi kivonat kiadására  

26. Kérelem halotti anyakönyvi kivonat kiadására  

27. Szabálysértési előéletről igazolás szerencsejáték szervezéséhez  

 

2.4.8. Városüzemeltetés, városgazdálkodás 

 

Kecskemét a városgazdálkodás keretében ellátja és szervezi a városüzemeltetéssel, 

közlekedéssel, a kommunális, vízügyi, energiaügyi, útkezelői és zöldfelület-gazdálkodási 

tevékenységekkel kapcsolatos önkormányzati feladatokat. 

 

2.4.8.1. Helyi közutak fenntartása 

 

A város a helyi közúthálózat fenntartásához kapcsolódó feladatait külső 

vállalkozóval kötött szerződés keretében teljesíti, amely magában foglalja a burkolt utakon 

jelentkező úthibák megszüntetését, egyes esetekben az útburkolatok teljes körű felújítását, 

megerősítését, a földutak profilozását, szükséges és indokolt esetben stabilizálását, a 

járdaburkolatok felújítását, a közúti jelzőtáblák kihelyezését és pótlását, a közúti burkolati 

jelek felfestését, az autóbuszvárók karbantartását, továbbá az autóbuszvárók 

reklámfelületeinek megvilágításához szükséges elektromos energia biztosítását. 

Kecskeméten 2007. év folyamán 6.770 m2 útfelület javítása történt meg. Elkészült a 

Körtefa utca egy szakaszának szilárd burkolat építése, a Rigó, a Katona József, a László 

Károly és a Pusztaszer utca burkolatfelújítása, valamint az Attila és a Kerkápoly utca 

burkolat-megerősítése. Az egyéb feladatok között felújításra került a Katonatelepi, valamint a 

Repülőtéri kerékpárúton lévő fahíd. 
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Forrás: Kecskemét Polgármesteri Hivatal 
 
2.4.8.2. A helyi közúthálózat fejlesztése 

 

 A város térbeli növekedése az alacsony beépítésű, központtól távol eső területek 

irányába évtizedek óta tart. Az expanziós folyamat kiterjedt a város határain túlra is. Az 

agglomerálódó területekről a város elérhetősége szinte kizárólagosan egyéni közúti 

közlekedéssel biztosítható. A lakó- és munkahelyek, valamint a naponta igénybevett – s 

jellemzően a belvárosban található – szolgáltatások térbeli elkülönülése, a dinamikusan 

növekvő egyéni autóhasználat, valamint a szomszédos településekről történő napi ingázás 

következtében a város úthálózata túltelítődött.  

 A városban jelenleg is folyó (Közlekedéstudományi Intézet által végzett) közlekedési 

vizsgálatok rámutattak arra, hogy a város több területén (Izsáki út, Ceglédi út, Kiskörút 

{Csányi – Koháry krt.} és a Nagykörút {Bethlen és Kuruc körút} egyes szakaszain) a közutak 

kapacitástartalékaik határán vannak. Több városi közlekedési csomópont (Dózsa György út és 

Botond utca találkozása, Szent Gellért utca és az Olt utca kereszteződése, Március 15-e utca 

és Irinyi utca kereszteződése, Vízműutca és III. Béla körút találkozása, Mátyás király körút és 

Ceglédi útra történő csatlakozása, Mindszenti körút és 5-ös út kereszteződése, stb.) 

balesetveszélyessé vált a felduzzadt városi forgalom következtében. A jelenleg 

prognosztizálható évi 5-6%-os forgalomnövekedés és a városban tervezett nagyberuházások 

miatt a jelenlegi közúthálózat átgondolt bővítésére és átszervezésére van szükség. 

 Az eddig elvégzett városfejlesztési és közlekedési vizsgálatok eredményei is 

egyértelműen rámutattak arra, hogy a város közlekedését csak komplexen szabad kezelni, 

mert minden egyes beavatkozás a környezetére is hatással bír és a teljes közúti hálózaton 
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forgalmi változást okozhat. Éppen ezért a város közlekedésének fenntarthatósága érdekében a 

város egészére vonatkozóan fel nem adható (kötelező érvényű) célkitűzéseket fogalmazott 

meg: 

• A város központjának, műemlékeinek védelme, a városmag kiterjesztése. 

• Az élhetőbb, egészségesebb városi környezet védelme, kiemelten kezelve a lakó és 

pihenő környezeteket. 

• A gyalogos területek növelése és a gyalogos-kerékpáros közlekedés előnyben 

részesítése a városmagban. 

• A belvárosi magon keresztül szabályozottan, de csillapítottan átvezetni a forgalmat. 

Egyenrangú elbírálást kapjanak a védtelen közlekedők (gyalogosok, kerékpárosok) és 

a gépjárművek. 

• A Kiskörút minimális tranzitforgalmat vezessen le (a tranzitforgalom „kiszorítása”), 

helyette a Nagykörút, a „harmadik körút”(Károly Róbert körút) és a külső (tervezett) 

körút, illetve az elkerülő utak (44. sz. főút délen, valamint a tervezett 445 sz. főút 

északon) vigyék a tranzitforgalmat. 

• Színvonalas közösségi közlekedési hálózat kialakítása, amely valódi alternatívája az 

egyéni közlekedésnek. A helyi városi közösségi közlekedés színvonalának emelése, 

alternatíváinak (troli, vagy villamos közlekedés kialakítása) vizsgálata. 

• A távolsági, átmenő forgalom autóbuszainak Belvárosból való kihelyezése. 

• A főúthálózati kedvezőtlen „hurkok”, kerülők, ún. menekülő útvonalak felszámolása, 

a főúthálózat vonzóvá tétele.  

• A Nagykörút nyomvonalát tekintve a Bethlen és Kuruc körút 2x2 sávos kiépítésének 

megvalósítása. 

• Harmóniát, egységet kell teremteni az egész város területén a forgalomáramlásban. 

• Integrált forgalomirányítási rendszer bevezetésével a városi közúthálózat forgalmának 

biztonságos és környezetkímélő levezetése. 

• Vonzó, összefüggő kerékpárút-hálózat kiépítése elsősorban nem a főforgalmi utakkal 

párhuzamosan, illetve kellő oldaltávolságban a főforgalmi utaktól. 

• A lakóövezetekben az átmenő és menekülő forgalom mérséklése, korlátozása. 

• A településtervezés irányainak és a közúti fejlesztési tervek, a közúti forgalom 

nagyságának folyamatos összhangjának megteremtése. 

• A beruházások, forgalomvonzó létesítmények engedélyezése, megvalósítása mindig 

illeszkedjen a városi közúthálózat jelenlegi és távlati forgalmához. A város területén 
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bármilyen forgalomvonzó beruházás tervezése során átfogó, komplex vizsgálattal kell 

a hatásterületeket feltárni és a problémák kezelésére megoldásokat kidolgozni. 

 

2.4.8.3. Hó és síkosságmentesítési feladatok 

 

Kecskeméten a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat (2007. január 31 – 

2007. április 15-e közötti időszakban) az önkormányzat kezelésében lévő utakon, 

közterületeken a Mega-Sped Kft. és a LIÁN Kertészeti Szövetkezet alkotta konzorcium, majd 

2007. novemberétől a Mega-Sped Kft. egyedül látja el.  

 

2.4.8.4. Tömegközlekedés 

 

Kecskemét területileg nagy kiterjedésű, ugyanakkor alacsony népsűrűségű város, 

amelynek közlekedését a jellegzetesen a városmag közepéig benyúló sugaras kialakítás, és az 

egyirányú belső gyűrű határozza meg. A tömegközlekedés szervezése szempontjából fontos 

feladat a városközpont kiszolgálása, mivel ez a kereskedelmi, üzleti, kulturális és 

közigazgatási élet központja. Ugyanakkor a tömegközlekedés iránt jelentkező legnagyobb 

igény a város peremén található a „kertvárosias” lakóterületek (pl. Petőfiváros, Alsószéktó, 

Műkertváros), Kecskemét agglomerációjához tartozó települések (pl. Hetényegyháza, 

Katonatelep), valamint a városközponthoz közeli nagy népességszámú lakótelepek (Széchenyi 

és Árpádváros) irányából a legintenzívebb. A város közösségi közlekedésére érzékelhető 

hatást gyakorol még a település határában megjelent nagy alapterületű kereskedelmi egységek 

(pl. Tesco, Auchan) és ipari munkahelyek vonzása. 

A város tömegközlekedése buszokra épül. Az igényeket két buszállomás elégíti ki. A 

buszvonalak 63%-a (20 db) a Széchenyi térről indul sugarasan kifelé 12 főirányba. A 

Széchenyi tér adta „lehetőség” az oda érkezőknek és onnan indulóknak, illetve az 

átszállóknak, lehetővé teszi alternatív járatok választását, könnyebb eligazodást a 

tömegközlekedési hálózatban, és a vonzáskörzetébe eső, kellemesen kialakított sétálóteres 

belváros számára gyalogosforgalmat generál. A fennmaradó tizenegy buszjárat a Noszlopy G. 

parkból indul (34%), illetve érkezik, ami lehetőséget teremt a városból érkező utasok 

számára a helyközi járatokra, illetve a vasútra történő átszállásra. Egyedül a C/13-as 

buszvonal nem érinti egyik állomást sem, ez a járat viszi reggel a Széchenyi városból az 

utasokat a Déli Ipartelepre, illetve hozza délután őket onnan vissza 1-1 járattal. 
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A kecskeméti tömegközlekedési hálózat 

 
Forrás: Kunság Volán Zrt. 

A város tömegközlekedési hálózati rendszerre döntően a sugaras és átlapolt 

vonalvezetés jellemző, amelyek többségükben a város szélén hurokban végződnek. Ez 

utóbbiakra a területek fajlagosan alacsony utas generáló képessége miatt van szükség. 

Kecskemét helyi közösségi közlekedési rendszere megfelelő minőségű, a hálózat a város fő 

utasforgalmi csatornáit jól lefedi, a szolgáltatás minősége jónak mondható. A helyi 

tömegközlekedést kiszolgáló járművek állapota jelenleg még elfogadható szintű, azonban 

néhány típus (pl. a régi Ikarus típusú autóbuszok) már nem kínál komfortos utazást, így 

valószínűleg meghatározói a városi tömegközlekedés lakossági megítélésének. További 

probléma, hogy miután a járműpark rendkívül heterogén, így ez az üzemeltetés és a fenntartás 

költségeit tovább növeli, a járműfejlesztéseket és korszerűsítéseket megnehezíti az eltérő 

típusbeli összetétel. A járműrekonstrukció folytatása, annak egységesítése és alternatív 

üzemanyagok felhasználása a szolgáltató (Kunság Volán Zrt.) számára a versenyképesség 

megtartásának egyik kulcsa lehet a jövőben. 

A város tömegközlekedése jelenleg 32 vonalon történik, melyeken a menetrend 

szerinti járatok száma 1.306. A vonalhálózat hossza 419,5 km, az egyes vonalviszonylatok 

átlagos hossza pedig 12,9 km. A törzshálózaton közlekedő járatok 16,5-18 órát meghaladó 

üzemidőben közlekednek. Ezek az üzemidő értékek megközelítően azonosak a magyar 

nagyvárosoknál kialakultakkal. 
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A helyi tömegközlekedés járatsűrűsége és üzemideje azonban több vonal esetében 

nem alkalmazkodik a felmerülő igényekhez. A követési idők a járatok egy jelentős részénél 

még napközben is 30-60 perc között van, 18 óra után pedig még rosszabb a helyzet. 

Nincsenek éjszakai közforgalmú közlekedési lehetőségek, így a helyközi buszállomásra, vagy 

a vasútállomásra (pl. Budapest vagy Szeged felől) érkező utolsó, illetve hajnalban induló első 

járatok utasai számára a városon belüli tömegközlekedés lehetőségei sem adottak, még a 

sűrűn lakott településrészek irányában sem. 

A buszmegállók száma és elhelyezkedése a városban megfelelőnek mondható, 300 

méteres gyaloglási távolságot megengedve a tömegközlekedési hálózat a város belterületi 

lakosainak kb. 82 %-a számára elérhető. 

Kecskemét helyi tömegközlekedési hálózatának megállóhelyi lefedettsége (300 méter) 

 
       Forrás: Kunság Volán Zrt. 

A város tömegközlekedésének működési hatékonyságát alapvetően rontotta a 

lakosság elmúlt évtizedben történő intenzív kiköltözése a város alacsony beépítésű peremére, 

illetve a közeli településekre. A tömegközlekedés versenyképességét az sem javította, hogy a 

szolgáltató nem tudott (sem árpolitikájával, sem járatintenzitásával, sem utazási kényelem 

megteremtésével) megfelelően reagálni a lakossági igényekre, így a kiköltözők többsége a 

saját gépkocsi-használatot preferálta a napi közlekedése során. 
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Kecskemét tömegközlekedésének utaskilométer változása 

 

A város elmúlt évtizedben tapasztalható terjeszkedésével nem tudott lépést tartani a 

helyi tömegközlekedés kiépítése, így az alacsony laksűrűségű területek lefedését a helyi 

szolgáltató – az adott pénzügyi keretek mellett – nem tudta, illetve tudja megfelelő 

színvonalon biztosítani. Kecskemét agglomerációs övezetében bizonyos területekről a város 

belső övezeteinek megközelítése szinte kizárólagosan egyéni közúti közlekedéssel 

biztosítható, így a város külső peremeiről és a környező településekről történő beutazásoknál 

a tömegközlekedés egyre veszít jelentőségéből. Ez a folyamat a rendszerváltozástól követhető 

nyomon. A kilencvenes évek elején még negyvenmillió utasa volt évente a kecskeméti helyi 

járatoknak, most körülbelül 28 millió. A napi utasok száma csak az elmúlt öt év folyamán 

18%-kal (66.320 főre) csökkent, s hasonló arányú visszaesés volt tapasztalható a napi 

utaskilométer (237.426) alakulásában is. 

 

2.4.8.5. Gyepmesteri feladatok 

 

A kecskeméti gyepmesteri telep zárt hatósági terület, amely működése során az 

elhullott állati temetek összegyűjtésén, tárolásán, ártalmatlanításán túl a jegyző 

jogszabályokban megállapított állat-, közegészségügyi és köztisztasági feladatainak ellátását 

szolgálja. A gyepmesteri telep állat-egészségügyi felügyeletét a hatósági állatorvos, 

közegészségügyi felügyeletét pedig az ÁNTSZ látja el. 2006. II. negyedévétől kezdődően a 
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Mentsvár az Állatokért Alapítvány vette át a tevékenység ellátását, amelyet azóta 

folyamatosan végez. 

A gyepmesteri telep 2008. folyamán új helyre költözik. A Kisfáiban kialakítandó 

végleges gyepmesteri telep létesítésének előkészítő munkái megtörténtek, a tényleges 

tevékenység elkezdésére a TRT módosítása után kerülhet sor. 

 Emellett a Mentsvár az Állatokért Alapítvány Kisfáiban lévő saját telephelyén 

kutyamenhelyet is működtet, ahol gondoskodik a város területéről oda beszállásolt kóbor 

állatok kulturált elhelyezéséről. 

 

2.4.8.6. Köztisztasági, park- és temető-fenntartási feladatok 

 

A Hírösgazda Városszolgáltató Kft. 2005. augusztus 31-én átalakulással jött létre a 

Kecskeméti Városgazdasági Kft-ből történő kiválással. A szétválás célja az volt, hogy a 

Kecskeméti Városgazdasági Kft. profilja, illetve tevékenységi körei közül különüljön el a 

hulladékszállítással kapcsolatos tevékenység. A Hírösgazda Városszolgáltató Kft. a 

hulladékszállítás kivételével átvette a Kecskeméti Városgazdasági Kft. tevékenységi körét és 

feladatait, többek között a köztisztasági, park- és temetőfenntartási feladatokat is. 

A köztisztasági tevékenység ellátása során a megbízott cég végzi az úttisztítással, a 

Főtér takarításával, a város portalanításával, a viharkárok elhárításával, az illegális 

szemétlerakók felszámolásával, a köztéri szemetesek kihelyezésével, ürítésével kapcsolatos 

teendőket. 

A parkfenntartás keretében történik az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi 

közterületek folyamatos fűnyírása, gyommentesítése, az indokolt lakossági kérésekre a 

szükséges fanyesési, fakivágási munkák elvégzése, a virágágyások beültetése, szökőkutak és 

ivókutak folyamatos és zavartalan működtetése, a játszótéri berendezések karbantartása, 

növényvédelmi beavatkozások elvégzése. 

A temetőfenntartás keretében kerül sor az önkormányzati tulajdonban lévő 

evangélikus temető, a katonasírok, a Szentháromság temető és a Kiskatolikus temető 

rendszeres gondozására. (A Református temetőt a Református egyházközség gondozza és a 

temetéseket is ők végzik. Az Izraelita temető az Izraelita Hitközség tulajdonában áll, így 

karbantartásukról is ők gondoskodnak). 

A temető fejlesztésekhez kapcsolódó feladatokat is a Hírösgazda Városszolgáltató Kft. 

látja el, melynek keretében többek között kegyeleti helyiség kialakítását, állagmegőrző és 

műszaki feladatokat, útfelújításokat végeztek el 2007 folyamán mintegy 23 millió Ft értékben. 
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2.4.8.7. Erdőgazdálkodási feladatok 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő erdőterületek 

erdőgazdálkodási feladatainak, munkáinak ellátására 2006. április 12-én határozatlan időre 

szóló vállalkozási szerződést kötött a Kefag Zrt.-vel. 

Az Önkormányzat 2007. évre vonatkozó erdőgazdálkodási tervét – mely a 10 évre 

vonatkozó erdőgazdálkodási üzemterv alapján került összeállításra – a Bács-Kiskun Megyei 

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága elfogadta, végrehajtását 

engedélyezte. A terv keretében a társaság 2007 folyamán az alábbi feladatokat végezte el: 

• Katonatelepen található 248/A,B,F,G,H erdőrészletekben - a lakók kérésére 

figyelemmel - a nőivarú hazainyár egyedek eltávolítását törzskiválasztó gyérítéssel;  

• Katonatelepen található 248 K,L, I, J erdőrészletek tisztítását; 

• Katonatelepen található 248 C erdőrészlet növedékfokozó gyérítését;  

• Csalánosi erdőben található 263 A, B, C, D, E, F erdőrészletekben végzendő 

egészségügyi tisztítását; 

• Csalánosi erdőben található 265 A erdőrészlet véghasználatát. 

 

A 2007. évi munkák között sor került valamennyi munkavégzéssel érintett terület 

esetén a felhalmozott, változó összetételű illegális hulladék összegyűjtésére és elszállítására, 

és az illegális fakivágások, további falopások megakadályozására árkolással. A hatóság 

előírásainak eleget téve jelenleg is folyamatban van az erdőterületek illegális gépkocsi 

forgalmának megakadályozása, valamint az illegális hulladék elhelyezések felszámolása. 

 Az Önkormányzat a „Milliomodik hektár emlékerdő karbantartási munkáinak 

finanszírozására” a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium kiírása alapján 

pályázatot nyújtott be a „jóléti és parkerdők fenntartási munkáihoz igényelhető támogatás 

elnyerésére”, melyen az Önkormányzat 1.417.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A 

támogatás segítségével sor került az erdő területén található 42 db hulladékgyűjtő edény, 28 

db pad, 6 db régi sportszer és az információs táblák felületkezelésére, grafiti-mentesítésére; 3 

új erdei tornaeszköz kihelyezésére; az emlékkő környezetének rendezésére, felújítására. A 

támogatás segítségével az erdei kocogópálya is megújult és sor került a veszélyes vagy 

kiszáradt fák kivágására, az elmaradt állománykezelési feladatok elvégzésére és felújításra 

került vandálok által megrongált verses tábla is. 
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A 2007. évben az erdőtagokban elvégzett fakitermelések biztosították a szükséges 

faanyagot a város vezetése által meghirdetett kedvezményes tűzifa vásárhoz, mely a 

megemelkedett energia árak miatt hátrányos helyzetbe kerülő kecskemétiek megsegítését 

célozta. A befolyt összegek a kedvezményes tűzifa vásár biztosításához szükséges munkák 

(fakivágás, szállítás, darabolás, mérlegelés, stb.) költségeinek finanszírozására kerültek 

felhasználásra. 

 

2.4.8.8. Egyéb városüzemeltetési feladatok 

 

A lakossági igények kielégítése érdekében Kecskemét Megyei Jogú Város a település 

területén 118 db ejektoros közkút kialakítását kezdeményezte napjainkig (2007. évben a 

Széles közön 1 db új ejektoros kutat helyeztek el), ezek kezelője és üzemeltetője a Bácsvíz 

ZRt. A vízfogyasztás díját azonban az önkormányzat fizeti, melynek éves költsége közelít a 

3,5 millió Ft-hoz. 

Kecskemét sajátos talajadottságai következtében jelentős mennyiségű por és törmelék 

mosódik be a csapadékvíz-csatorna hálózatába, mely jelentős dugulásokat okozhat. Ezért 

fontos feladat a csapadékvíz-nyelők tisztítása. A város területén 4.199 db víznyelőrács van, 

a hozzájuk tartozó bekötővezetékek összes hossza kb. 20 km. 2007-ban ezekből 721 db 

víznyelőrács és 2.966 m bekötővezeték megtisztítására jutott pénzügyi keret. 

A csapadékvíz-nyelő rácsok és az alapvezetékek közötti bekötő csatornák tisztítása, 

takarítása WOMA típusú csatornatisztító kocsival és IFA szippantóval történik. A 

csapadékvíz-csatornák és víznyelők tisztítására fordított pénzügyi keret – mind a Bácsvíz 

ZRt., mind az Önkormányzat részéről – kizárólag gyűjtőutak egy részén lévő csapadékvíz-

csatornák és víznyelőrácsok tisztítására elegendő. A kisforgalmú utakon, parkolókban és 

egyéb területeken lévő víznyelőrácsok és csapadékvíz-csatornák tisztítására évek óta nem 

megoldott. 

Kecskemét a pollenszennyezés tekintetében az ország egyik legjobban fertőzött 

települése, köszönhetően elsősorban a kiterjedt külterületi részeinek, melynek rendezése a mai 

napig nem megoldott. Kiemelt feladat ezért a külterületi ingatlanok gyommentesítése. Ezt a 

tevékenységet vállalkozói szerződés alapján a Lián Kertészeti Kht. 2006 óta végzi Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő külterületi földutak, út menti sávok, 

beépítetlen területek és véderdők területén. A 2007. évben kézi erővel és mezőgazdasági 

erőgéppel összesen mintegy 2.225.000 m2 nagyságú terület gyommentesítése történt meg. 
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Kecskemét városa szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatokat is ellát. A 

tevékenységre az önkormányzat 2006-tól kezdődően határozatlan időre kötött szerződést a 

SZEMP-AIR Kft.-vel, melynek keretében jelenleg földi és légi kémiai, valamint földi és légi 

biológiai szúnyogirtást – valamint a feladatkör bővülése következtében, szükség esetén – 

gyapjaslepke gyérítést, valamint kullancsirtást is végeznek az Önkormányzat által megbízott 

független entomológus kontrollja mellett. 

 

2.5. Lakásállomány 

 

2.5.1 Lakásépítések a Dél-Alföldön 1990 után 

 

A Központi Statisztikai Hivatal évenként megjelenő T-STAR adatbázisa alapján a 

lehetőség kínálkozik, hogy Kecskeméten tapasztalható lakásépítési tevékenységet ne csak 

önmagában próbáljuk értelmezni, hanem a Dél-Alföld többi hasonló szerepkörű városához 

viszonyítva tegyünk megállapításokat. 

A rendszerváltoztatás után a lakásépítések dinamikáját vizsgálva az alábbi grafikon 

alapján megállapítható, hogy az meglehetősen tág határok között változott a Dél-Alföldön, 

mintegy ciklikusan követette a gazdaság fejlődését és ezzel összefüggésben a társadalom 

pénzügyi helyzetének változásait. 

Lakásépítés a Dél-Alföld megyei jogú városaiban
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Az 1990-es évek elején jelentős visszaesés következett be az építkezések számában 

mind a négy vizsgált város esetében. Az 1993-2000 közötti időszakot tekintve azonban két 

csoportra oszthatjuk a városokat. Szeged, Békéscsaba és Hódmezővásárhely esetében az 

1991-es mélypont utáni fellendülés lakásépítéseinek számát egészen 2000-ig nem sikerült 

felülmúlni. E a városokban 1990 és 2000 között – egyre alacsonyabb lokális csúcsokkal – a 

trendet tekintve folyamatosan csökkent az építkezések száma. Kecskeméten ezzel szemben az 

1990-es évek elején egy hosszabb „lakásépítési” depresszió látható, mely, egészen 1994/95-ig 

elhúzódott.  Ezt követően azonban 1997-ben egy újabb magasabb szintet ért el az építkezések 

száma, majd az 1998-as visszaesés után 2003-ig folyamatosan emelkedett. Jól jellemzi ezt a 

fellendülést, hogy a 2001-es évben háromszor annyi lakás épült Kecskeméten, mint a jóval 

nagyobb lakosságszámú Szegeden. A 2003-at követő időben a fejlődés trendje megfordult és 

Szegeden megugrott a lakás célú beruházások száma, míg Kecskeméten csökkenni kezdett, 

mely trend valószínűsíthetően napjainkban is tart.  

Kecskemét többi városétól eltérő lakásépítési dinamikájára nehéz pontos magyarázatot 

adni. Összefoglalóan talán azt mondhatjuk, hogy az 1992-2003 közötti időszakban Kecskemét 

bírt a legelőnyösebb helyzettel a fenti városok közül. Fontos faktor volt, hogy Kecskemét 

földrajzi fekvéséből adódóan kevésbé volt érintve a délszláv válság határokon átnyúló 

hatásaiban, míg a többi városra, de különösen Szegedre ez kedvezőtlenül hatott. Legfontosabb 

tényezőként azonban mégis az M5-ös autópályát említhetjük, melynek kecskeméti szakaszát 

már 1996-ban átadták, ami város gazdaságára jó hatással volt. 2003-tól ezek a tényezők 

átértékelődtek, és ennek következtében a régióban a helyzet jelentősen megváltozott. A 

délszláv válság befejeződött, a 2004-es európai uniós csatlakozás után Szeged szerepe 

földrajzi helyzetéből következően felértékelődött, régiós központi szerepköre megerősödött. 

A 2007-es román európai uniós csatlakozással a korábbi vonzáskörzetével újra „egyesülni” 

tudott, és végül elkészült az M5-ös autópálya városig tartó szakasza is. Mindezen tényezők jól 

magyarázzák, hogy miért is tevődtek át a lakásépítési beruházások Szegedre 2003 után.  

A jövőt tekintve, ha az ország makrogazdasági helyzete stabilizálódik, és Kecskemét 

közlekedési adottságait – mind a városon belül, mind a települési összekötő hálózatot tekintve 

– minőségileg sikerül javítani, akkor a lakásépítések számában újabb fellendülés várható. 

Véleményünket arra alapozzuk, hogy a Budapest körüli agglomerációs gyűrű az elmúlt 

évtizedben egyre inkább Kecskemét felé terjeszkedett, tehát hosszabbtávon várható, hogy 

Kecskemét szervesebben fog ezen településegyütteshez tartozni. E folyamatnak várhatóan 

széleskörű hatásai lesznek a város gazdaságára és társadalmára, mely valószínűsíthetően a 

lakásépítések számát is kedvezően befolyásolhatja. 
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2.5.2 Lakásépítések Kecskeméten 

 

A lakások építési évét évtizedenkénti bontásban vizsgálva világosan kirajzolódik egy 

haranggörbe, melynek a csúcsa a hetvenes és a nyolcvanas évekre esik. E két évtizedből 

származik minden második lakás a városban. A történelmi városokhoz képest Kecskeméten 

meglehetősen alacsony az 1945 előtt épült lakások aránya (13 %), s a korábbi csúcshoz képest 

szintén alacsony a kilencvenes évek lakásépítési tevékenysége (10 %-os részesedés a 

lakásállományból). Bár ez utóbbi adat a többi megyei jogú várossal összevetve még így is 

kedvező. 

Az új évezredben (2001-2005 között) közel 3000 új lakást adtak át a városban, ami a 

kilencvenes évekhez viszonyítva egyértelműen a lakásépítés fellendülését jelzi. A lakásépítést 

és a lakáshoz jutást támogató kormányzati politikának köszönhetően a korábbi évekre 

jellemző átlag 300-350 új használatbavételi engedély 2001-től majd duplájára ugrott. A 2003. 

évi maximumot követően azonban lassú visszaesés következett be. 

Az átadott lakások struktúráját tekintve az ezredfordulóra a társasházak váltak 

meghatározóvá. A társasházak részaránya a beruházásokon belül 1992-ben még csak 6,7 %-ot 

ért el, addig 2005-ben már az építkezések több mint felét (51,4 %) adták ilyen típusú épületek. 

 

Épületek típusainak megoszlása
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A belvárosi utcák a leginkább kedvelt célpontjai a társasházi beruházásoknak, azonban 

a nagykörúton kívüli városrészek – szám szerint kevesebb, de egyenként nagyobb volumenű 

beruházásoknak köszönhetően – erősítették pozíciójukat. A belvárosban a társasházépítésre 

leginkább alkalmas telkek jelentős része már átépült, illetve az átépülése a közeljövőben 

várható. Ennek eredményeként jó néhány utcában kialakult illetve kialakulóban van egy – 

Kecskeméten korában hiányzó – zárt sorú emeletes beépítési típus. A sűrűbb beépítés azonban 

számos esetben nemcsak egy új utcaképi karaktert eredményez, hanem feszültségeket is okoz 

az eredendően szűkös, laza beépítésű utcákban. 

A nagykörúton kívül a Külső-Széchenyiváros területén nagyobb, lakópark-szerű 

társasházi együttesek létesültek. A másik terület, ahol jellemző városképi elemmé vált a 

többszintes, többemeletes társasház a Nagy Lajos és Mátyás király körutak mente.  

A családiház-építés terén jelentős változásként kell értékelnünk, hogy a 

beruházásokon belüli részarányuk az 1995-ös 80 %-ról 2005-re 45 %-ra csökkent. Területileg 

a belső városrészekben – a megemelkedő ingatlanárak hatására – érezhetően visszaesett a 

magánházak építése. Még mindig magas azonban – bár lassan csökkenő tendenciát mutat – a 

külterületen megvalósuló lakóházépítés.  

A lakásépítések struktúrájának változásából következően a családi házak 

térvesztésével párhuzamosan csökken a lakások átlagos alapterülete is. 

Épületek átlagos alapterülete 1990-2005
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Ezzel némileg ellentétes folyamatként értékelhető, hogy a szobaszámok tekintetében 

az 1990-es évek elejéhez képest az utóbbi időszakban a három vagy négyszobás lakások 

irányába történt jelentős elmozdulás. Részesedésük a korábbi 50 % alatti szintről napjainkra 

65 %-ra nőtt. A két grafikon közötti ellentmondás feloldását úgy lehetséges, hogy az 

értékelésbe bevonjuk a lakásépítések struktúrájának vizsgálatát is. Korábban fontos trendként 

említettük, hogy 2000 után a társasház építkezések lettek a meghatározók. Ebből következően 

azt mondhatjuk, hogy Kecskeméten napjainkban több szobás, de kisebb alapterületű 

társasházi lakások épülnek jellemzően.  

Az épített lakások szobaszámának változásai 1990-2005
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Forrás: KSH T-STAR 

 

Az építtetők megoszlását vizsgálva is a korábbi trendeket erősíthetjük meg. A családi 

házak visszaszorulásával a magánemberek egyre kevesebb beruházást valósítanak meg, 

hiszen a társasházak ritka kivétellel erre a célra létrejött gazdasági szervezetek építik. Ez 

önmagában nem negatív folyamat, hanem az épített lakások struktúrájából következik. A 

családi házak esetleges „konjunktúrájával” ez a kép jelentősen változhat a jövőben.  
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Negatívan ítélhetjük meg viszont az önkormányzat szerepét, hiszen lényegében – a 

2000-es év kivételével, amikor is a homokbányai volt szovjet tiszti lakásokat újították fel – 

nem került sor önkormányzati lakásberuházásra néhány szolgálati lakás kialakításán kívül. 

Igaz ugyan, hogy ez nem tartozik az önkormányzat kötelező feladatai közé, mégis jó lett 

volna, ha a társadalmi polarizálódással párhuzamosan egy jelentősebb önkormányzati 

bérlakás állomány is kiépül az elmúlt évtizedben. Ennek szerepe nemcsak szociális 

tekintetben lenne fontos, hanem elősegítené a népesség (munkaerő) mobilitását a városon, ill. 

az országon belül, ami várhatóan a város gazdasága számára is pozitív lehetőségeket 

hordozna.  

 
2.5.3 A lakásállomány jellemzői 

 
Kecskemét lakásállománya a 2005. évi mikrocenzus idején már meghaladta a 45 000-

et, amelyből a lakott lakás 42 590 (94,5 %). Kecskemét tanyás mezővárosi múltja 

következtében a lakásállománynak csak mintegy 80 %-a található a város központi 

belterületén. Valamivel több, mint 7 %-kal részesednek a város szatelit települései 

(Hetényegyháza, Katonatelep, Kadafalva, Matkó, Talfája), melyek egy része korábbi 

tanyaközpontból fejlődött kertes elővárossá, míg más része mezőgazdasági készenléti 

lakótelepként jött létre. A külterület tanyás, hobbikertes övezetei pedig közel 13 %-kal 
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képviseltetik magukat a város lakásállományában. Ez utóbbi arány – mely már önmagában is 

riasztóan magas – abszolút értelemben több mint 5000 lakóegységet takar, ami már egy népes 

kisváros lakásállományának felel meg. Ez egy olyan terhes adottság, amellyel – miután a 

város az elmúlt 50-60 évben alig foglalkozott – egyre nehezebb szembenézni. 

A város megyeszékhely voltából következően a szocializmus éveiben jelentős 

számban épültek iparosított technológiájú épületek. A központi belterületen a lakásállomány 

kerek 40 %-a blokkos, vagy panelos lakóépületben található. Az iparosított technológiával 

épített lakóházak energiatakarékos felújítása állandó feladatot jelent a város számára. 

Részben a jelentős tanyaállománnyal magyarázható, hogy még napjainkban is mintegy 

14 %-os a vályogfalazatú otthonok aránya, s 7 % a vízöblítéses WC-vel nem rendelkező 

lakásoké. Ezek alapján körülbelül 10 %-ra tehető az a városi lakásállomány, amely a ma 

minimálisan elvárható életkörülményeket sem képes biztosítani. 

A város lakásállományának infrastrukturális jellemzői a megyei jogú városok 

összehasonlításában gyengének minősíthető. A lakott lakásoknak csak 90 %-a van rákötve a 

városi vezetékes ivóvízhálózatra, s csak 73 %-a közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatra (KSH 

Mikrocenzus 2005). Hálózati gázzal a lakások 86 %-a van ellátva. Mindhárom közmű 

tekintetében az elmúlt 4 évben (2001 évi népszámlálás és a 2005 évi mikrocenzus között) 

lassú javulás figyelhető meg. Legjelentősebb fejlődés a szennyvízcsatornázás területén történt, 

ahol több mint 5 százalékponttal javult a helyzet (pl. a Szeleifalu csatornázása 2001-2002). A 

hálózati gázellátás valamivel több, mint 3 százalékponttal, a közüzemi vízellátás pedig 

kevesebb mint 2 százalékponttal javult (Méntelek ivóvízellátása 2001). 

A lakások szobaszáma és alapterülete sokat elárul a város lakosságának családi, 

háztartási jellemzőiről és anyagi helyzetéről. Miután Kecskeméten a háztartások több mint 

30 %-a egyszemélyes háztartás, nem meglepő a kis alapterületű, egy-kétszobás lakások magas 

aránya. A város lakásállományából 16 %-kal részesednek az egyszobás lakások, ami 2001-hez 

képest egy százalékpontos emelkedést mutat. A részarány-növekedés elsősorban a kislakásos 

társasházaknak köszönhető, amelyek építése a szám szerint jelentős, de fizetőképességében 

korlátozott keresletre alapult. Szintén növekedett – bár kisebb mértékben – a kétszobás 

lakások aránya (jelenleg 44 %), ugyanakkor a háromszobásoké már a csökkenő tendenciát 

mutat (jelenleg 27 %). A négy és többszobás lakások pedig stabilan őrzik a lakásállományon 

belüli 14 %-os részesedésüket. 

A szobaszámmal szorosan összefügg a lakások alapterülete. Az egy- és másfélszobás 

lakásokat jellemző 30-49 négyzetméteres alapterületi kategória a lakásállományon belül 

17,5 %-ról 18,5 %-ra növelte részesedését. A városban legelterjedtebb, 50-79 négyzetméter 
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közötti alapterületű lakások viszont az utóbbi években nagyon kevés számban épültek, így e 

kategória jelentős arányvesztést szenvedett el (50,5 %-ról 47,3 %-ra esett vissza a 

részesedése). A kisméretű családi házakra jellemző 80-99 négyzetméteres alapterületi 

kategória megőrizte korábbi pozícióját (15 %), viszont a 100 négyzetméternél nagyobb 

alapterületű lakások jelentős (2,5 százalékpontos) aránynövekedést könyvelhettek el.  

 
2.5.4 Az önkormányzat szerepe  
 

Az önkormányzat szerepe sem a lakásépítéseket, sem a lakásbérleti piacot tekintve 

nem jelentős. Ezt támasztja alá, hogy csak az önkormányzat csak egyetlen jelentősebb 

lakásépítési beruházásban vett részt, melynek során felújították a homokbányai volt szovjet 

tiszti lakásokat. Részben az önkormányzati beruházások elmaradásának is köszönhetően ma a 

városban található mintegy 40 000 lakás közül csak 1600 van önkormányzati tulajdonban. E 

bérlakás-állomány jelentős részben leromlott állapotú, ezért a kezelése ráfizetéses. Éppen 

ezért szükség lenne további jó színvonalú önkormányzati bérlakások kialakítására, hogy a 

lakásvagyon fenntartása legalább önköltségessé válhasson. 
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2.6. Összefoglalás - SWOT analízis  

 
2.6.1. Társadalmi és humán tényezők jellemzői 
 
Erősségek: 

• Tartósan és egyenletesen növekvő népességszám; 
• Lassan, de tartósan emelkedő születésszám; 
• Tartósan pozitív vándorlási egyenleg; 
• Emelkedő iskolai végzettség; 
• Sok területre kiterjedő civil aktivitás; 
• A munkaerő jelentős termelési tapasztalatokkal rendelkezik; 
• Megfelelő munkakultúra. 

 
Gyengeségek: 

• Országos összevetésben alacsony várható élettartam; 
• Elöregedő társadalom; 
• Az országos átlaghoz mérten rossz lakossági egészségi állapot; 
• Magas az alacsony iskolai végzettségűek száma és aránya; 
• Mind a középiskolai, mind pedig a felsőfokú végzettségűek szakmastruktúrája eltér a 

piaci igényektől; 
• Az újdonságok iránt mutatott lassú lakossági befogadás; 
• Alacsony lakossági innovációs és vállalkozási aktivitás; 
• Jelentős szociális és etnikai problémák egyes városrészekben. 

 
Lehetőségek: 

• A meglévő egészségügyi hálózatra és tervezett fejlesztésekre építve a lakosság 
egészségi állapotának javítása; 

• A város oktatási értékeinek, kulturális és művészeti hagyományainak kiaknázása, és 
az erre épülő társadalom- és városfejlesztés; 

• Jelentős felhalmozott tudás a mezőgazdaság, a tájgazdálkodás, az élelmiszertermelés 
és a környezetvédelem területén; 

• Kecskemét társadalmi nyitottságának és befogadóképességének növelése, új 
gazdálkodási, ipari és szolgáltatási tevékenységek, valamint kulturális tartalmak 
letelepítése érdekében. 

 
Veszélyek: 

• A lakosság korösszetétele folyamatosan romló képet mutat; 
• Környezet-egészégügyi-, felvilágosító- és prevenciós programok erősödésének 

hiányában a lakosság egészségi állapota nem javul; 
• Az országban kialakult értékválság és közéleti zavarok következtében a helyi 

identitás gyengülése; 
• A felsőoktatás terén folyó verseny kedvezőtlen helyzetet eredményez a Kecskeméti 

Főiskolán, ennek következtében a hallgatói létszám folyamatosan csökken; 
• A minőségi munkahelyek alacsony száma, s a regionális centrumok vonzása 

következtében növekszik a diplomások elvándorlása; 
• Cigányság nagyszámú külterületi megjelenése, ennek következtében kiéleződő 

szociális problémák. 
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2.6.2. Környezeti elemek és rendszerek jellemzői 
 
Erősségek: 

• A város nagy kiterjedésű szabadidőparkkal és arborétummal rendelkezik; 
• A környezetminőséget meghatározó infrastrukturális jellemzők (csatornázottság, 

hulladékkezelés, szennyvíztisztítás, saját vízellátás) folyamatos javulása; 
• A város külterületein számos értékes természetközeli tájrészlet, illetve alternatív 

gazdálkodási lehetőséget nyújtó jellegzetes kultúrtáj-mozaik található; 
• Nemzeti parki központ, a város környezetében védett természeti értékek; 
• Természetközeli gazdálkodási módok terjedése a város közvetlen környezetében; 
• A városban elhanyagolható mértékű a környezetszennyező ipari tevékenység; 
• Az utcafásítás meglévő hagyományai; 
• A környezettudatos gondolkodás erősödése az oktatásban (KNP Természet Háza, 

Vackor vár erdei iskola, helyi környezetvédelmi tananyagok). 
 
Gyengeségek: 

• A város erősen vízhiányos területen fekszik, csökkenő talajvízszinttel; 
• Környezettudatos gondolkodás jelenlegi gyengesége; 
• Kecskemét az ülepedő por és a levegő pollen-szennyezettsége tekintetében a 

legjelentősebben szennyezett hazai városok közé tartozik; 
• Nagy kiterjedésű parlagon hagyott területek; 
• A zöldfelület gondozatlansága a város külső kerületeiben; 
• A csapadékvíz elvezetés megoldatlansága több városrészben; 
• A növekedő forgalomból adódó fokozódó légszennyezés; 
• Az illegális hulladéklerakók újratermelődése a város határában és a külterületeken; 
• A város lakosságszámához képest kevés a szelektív hulladékgyűjtő sziget, s a 

hasznosítás nem megoldott; 
• A változó környezeti feltételekhez alkalmazkodás helyi stratégiájának hiánya. 

 
Lehetőségek: 

• A megújuló energiahordozók rendelkezésre állása, hasznosításuk nagyarányú 
fejlesztése; 

• A külső körút és a város körüli elkerülő utak megépülésével a városi légszennyezés 
jelentős csökkenése; 

• A város körül összefüggő zöldfelületek létrehozásával a város átszellőzésének 
biztosítása és porszennyezettségének csökkentése; 

• A szelektív hulladékgyűjtés rendszerének javítása és a hulladékválogató üzem 
beindítása; 

• A hulladék-újrahasznosítás rendszerének fejlesztésével a környezeti terhelés 
csökkentése; 

• A város környéki tanyás kulturtáj kedvező lehetőségeket teremt a környezetbarát és 
alternatív gazdálkodási módok terjesztésére; 

• Az ökológiai diverzitás megőrzése, a természeti értékek védelme, az ökoturizmus 
lehetőségeinek javítása; 

 
Veszélyek: 

• A szárazodás és az időjárási szélsőségek növekedése a környezeti változásokra 
fokozottan érzékeny Duna-Tisza közének területén; 
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• Az illegálisan fúrt kutakból történő vízkivétel növekedése, a talajvízszint további 
csökkenése; 

• A mezőgazdasági politika kedvezőtlen alakulása miatt a fenntartható tájgazdálkodás 
háttérbe szorulhat; 

• A hulladékgyűjtés és elhelyezés megoldatlansága a külterületeken; 
• A város területének további jelentős növelése a zöldfelületek és mezőgazdasági 

területek rovására; 
• A város és az ipari területek folyamatos növekedése veszélyezteti a még megmaradt 

természetközeli tájelemeket hálózattá szervező ökológiai folyosó kialakulását; 
• A parlagon hagyott területeken tovább növekszik az allergén növények térnyerése; 
• A motorizáció növekedése, vagy az elkerülő utak megépülésének részleges 

elmaradása következtében növekszik a közlekedés okozta légszennyezés, (por-) és 
zajterhelés. 

 
2.6.3. A gazdasági környezet jellemzői 
 
Erősségek: 

• A régió legerősebb ipari potenciálja; 
• Erős vállalkozói aktivitás; 
• Viszonylag diverzifikált gazdasági szerkezet; 
• Az ország egyik legalacsonyabb iparűzési adója; 
• Dinamikusan fejlődő magyar tulajdonú cégek (Univer, Bertrans, KÉSZ, Autoflex, 

Fornetti); 
• Fejlett műanyag- és nyomdaipar; 
• Erőteljes gép- és járműipar, valamint műszergyártás; 
• Néhány jelentős, beszállítói integrációra alkalmas multinacionális cég (Knorr-

Bremse, Phoenix-Mecano, Thyssen, Hilti, Bosch) jelenléte; 
• Működő inkubátorház; 
• Kiterjedt kereskedelmi tevékenység; 
• Egyre erősödő logisztikai teljesítmény. 

 
Gyengeségek: 

• Szűk kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység, kevés high-tech üzem; 
• Agrár- és élelmiszergazdaság visszaesése; 
• Magas szintű üzleti szolgáltatások száma kevés a városban; 
• Szűkös városi tulajdonú ipari-park kapacitás; 
• A város lehetőségeihez képest mérsékelt idegenforgalmi kínálat; 
• Növekvő szakemberhiány (elsősorban az ipar területén); 
• A munkaerő-kereslet és kínálat szakképzési igénykülönbözősége; 
• Alacsony szintű együttműködés az önkormányzat és a vállalkozások között, a 

gazdasági versenyképesség javítása és a turizmus fejlesztése területén; 
• Viszonylag alacsony szintű új külföldi tőkebefektetés; 
• A magyar tulajdonú vállalkozásoknál alacsony szintű az innovációs aktivitás; 
• Nem megfelelő szintű a gazdaságfejlesztési koncepció megvalósítása a gyakorlatban; 
• Az engedélyezési idők hosszúak, nincs egyablakos ügyintézés; 
• Más városokban műszaki diplomát szerző kecskeméti fiatalok nem térnek haza; 
• Erőteljes szürkegazdaság. 
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Lehetőségek: 
• Alakuló klaszterek több tevékenységi területen (gépipar, műanyagipar, agrár és 

környezetipar); 
• Kecskemét kedvező közlekedésföldrajzi helyzetéből adódó logisztikai fejlesztések; 
• Új városi tulajdonú ipari területek kialakítása; 
• Az APEH fokozódó szigora következtében kifehéredő gazdaság, magasabb 

önkormányzati bevételek; 
• Állami és Uniós források felhasználásával új képzési, átképzési programok indítása a 

helyi munkaerőpiac igényeinek megfelelően; 
• A város oktatási kapacitását, alacsony iparűzési adóját, kedvező földrajzi 

elhelyezkedését és az uniós gazdaságfejlesztési forrásokat felhasználva új 
vállalkozások becsalogatása a városba; 

• Az M8-as út megépülésével tovább javuló közlekedésföldrajzi helyzet, új potenciális 
befektetőkkel; 

• Uniós és befektetői forrásokból megvalósuló egészségügyi, gyógy- és rekreációs 
beruházások megvalósulása, a turisztikai kínálat bővülése. 

 
Veszélyek: 

• Alacsony magyarországi gazdasági fejlődés, a regionális versenyképesség 
csökkenése, folytatódik a térség leszakadása; 

• Rossz gazdaságpolitikai döntések, tartósan magas munkaadói és munkavállalói 
terhek; 

• Az oktatási szerkezet váltásának elmaradása, a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő 
képzések, átképzések halogatása; 

• A szakképzett munkaerő hiánya miatt néhány vállalkozás kivonulása városból, vagy 
mások betelepülésének elmaradása a városba; 

• A kecskeméti felsőoktatás leépülése (a hallgatói létszám csökkenése, az oktatás 
színvonalának esése); 

• Budapest és a nagytérségi versenytársak vonzóbb gazdasági környezetének 
következtében Kecskemét gazdasági versenyképességének romlása; 

• A város, illetve a területén működő gazdasági vállalkozások nem tudják kihasználni 
az elérhető uniós források által biztosított lehetőségeket; 

• Továbbra is magas marad az inaktívak és a munkanélküliek száma a városban, s 
ennek megfelelően magasak maradnak a szociális kiadások; 

• A bürokratikus városvezetés miatt a befektetői érdeklődés elmaradása; 
• Parciális, vagy lobbi érdekek következtében a klaszter képző folyamatok 

megrekedése. 
 
2.6.4. A lakásállomány és az épített környezet jellemzői 
 
Erősségek: 

• A lakásépítések magas dinamikája; 
• Megújuló lakásállomány; 
• Értékes építészeti, városépítészeti jellemzők; 
• Műemléki jelentőségű Főtér; 
• Szecessziós építészeti emlékek (Cifra Palota, Városháza, Újkollégium, Ifjúsági 

Otthon, Luther Palota) kiemelkedő koncentrációja; 
• Közösségi rendezvényeknek helyet adó szabad területek a városon belül; 
• Élhető „kisvárosias” lakókörnyezet a belváros körül. 
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Gyengeségek: 

• Terjengős városszerkezet, erősödő szuburbanizáció; 
• Túlzott funkcionális egyközpontúság; 
• Funkcionálisan gazdag városrészközpontok hiánya; 
• A belváros gépkocsi-, kerékpár- és gyalogos közlekedésének rendezetlensége, 

kaotikus parkolás, túlzsúfoltság; 
• Rosszul átgondolt forgalomszervezés a kiskörúton; 
• Nagykiterjedésű, alulhasznosított iparterületek; 
• Alacsony bérlakás-állomány; 
• A külterületi lakásépítés magas száma és aránya; 
• A Rákóczi úti értékes épület-együttes romló műszaki és ingatlanpiaci helyzete; 
• A magánbefektetők sok esetben értékromboló fejlesztői magatartása. 

 
Lehetőségek: 

• Tudatos városfejlesztési tevékenység kialakításával a spontán, átgondolatlan 
fejlesztési elképzelések visszaszorítása; 

• Megfelelő lakásépítési és támogatási politika mellett a bérlakás-állomány jelentős 
növelése; 

• A környezettudatosság terjedésével és a városrehabilitációs programoknak 
támogatásának köszönhetően elkezdődhet a gyalogos belváros kiterjesztése; 

• A külterületi építkezések az ún. lakókertes övezetekbe történő irányítása; 
• Új városrehabilitációs programok indulása, leromlott városrészek megújulásának 

lehetősége; 
• Új városrehabilitációs programok elindulásával a történelmi városrészek és épületek 

megújulása; 
• Új funkciók és munkahelyek megjelenése a városrehabilitációs tevékenységek 

következtében. 
 
Veszélyek: 

• A tervezett városi fejlesztések elmaradása a város felkészületlensége (fejlesztési 
források szűkössége, elégtelen tervezői-fejlesztői kapacitások, gyenge 
településmarketing, professzionális programok hiánya, politikai viták, stb.) miatt; 

• A fejlesztők érdeklődésének hiánya, a minőségi városfejlesztés elmaradása; 
• A városfejlesztésre fordítható források szűkössége, a rendelkezésre álló keretek idő 

előtti kimerülése; 
• A város külterületi szabályozásának elmaradása, vagy vontatott megvalósulása; 
• A szűkös támogatási források, vagy országos szakpolitikai döntések következtében a 

város tervezett közlekedési fejlesztéseinek elmaradása (külső körút, kiskörút, Izsáki 
út négysávusításának elmaradása, város körüli elkerülő utak); 

• A parkolóházak építésének elmaradásával a felszíni parkolás ellehetetlenedése, 
városképromboló hatásának felerősödése; 

• A város érdekérvényesítő-képességének romlása, az építkezési beruházókkal 
szemben; 

• A városon belül erősödő területi szegregáció; 
• Megosztott lakossági és politikai támogatottság a városrehabiliticiós elképzelések 

tekintetében. 
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2.6.5. A műszaki infrastruktúra jellemzői 
 
Erősségek: 

• Megújuló lakásállomány, a lakáspiac bővülő kínálata; 
• Kedvező telekommunikációs és informatikai helyzet; 
• A város kedvező közúti és vasúti elérhetősége; 
• A város határában európai közlekedési folyosó (M5); 
• Nemzetközi repülőtér elérhetősége autópályán 50 percen belül; 
• Nagy kapacitású saját vízbázis, s kiépült vízvezeték-rendszer. 

 
Gyengeségek: 

• A közlekedési hálózat hiányzó gyűrűs elemei (körútszakaszok és elkerülők); 
• Romló közlekedési feltételek, szűk közlekedési keresztmetszetek; 
• A város energetikai kiszolgáltatottsága; 
• Nem megoldott parkolási helyzet a belvárosban; 
• Nem teljes körű kerékpárhálózat; 
• A csapadékvíz elvezető hálózat (több városrészben tapasztalható) kiépületlensége; 
• A megyei jogú városokhoz mérten még mindig alacsony szennyvíz csatornázottság; 
• A megyei városok viszonylatában alacsony a burkolt utak aránya; 
• Sok korszerűtlen szigetelésű lakóépület. 

 
Lehetőségek: 

• Az M8-as autóút kiépülésével a város K-Ny-i elérhetőségének javulása; 
• A katonai repülőtér részben polgári célú hasznosítása; 
• A város a megfelelő infrastruktúra kiépülésével a térség logisztikai központjává 

válhat; 
• A város informatikai hálózatának további korszerűsítésével (szimmetrikus hálózat 

kialakítása) erősödhet szolgáltatási szerepköre; 
• A környezetvédelmi beruházások folytatódásával élhetőbb lakókörnyezet 

kialakulása; 
• A megújuló energiaforrások hasznosításával, egyedi energetikai rendszerek 

kialakításának támogatásával a város energiafüggésének oldása; 
• Panelrehabilitáció uniós és önkormányzati források felhasználásával. 

 
Veszélyek: 

• Emelkedő gáz- és energia árak; 
• A csatornahálózatra történő lakossági rákötések elmaradása a várt szinttől; 
• A várost elkerülő utak megépülésének elmaradásával növekedni fog a 

tranzitforgalom; 
• A napi, egyedi közlekedést igénybe vevő ingázók számának növekedése, ennek 

következtében romló közlekedési feltételek; 
• A növekvő forgalomból adódóan a városközpont közlekedési bedugulása. 

 
2.6.6. Közszolgáltatások jellemzői 
 
Erősségek: 

• Kiterjedt és erős közoktatási hálózat; 
• Jól működő egészségügyi és szociális intézményhálózat; 
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• Elektronikus ügyintézési rendszer bevezetése; 
• Magas szintű informatikai és kommunikációs szolgáltatások; 
• Jelentős szennyvízfeldolgozó és hasznosító kapacitás; 
• Saját és regionális ellátásra is képes ivóvízbázis; 
• Széles közszolgáltatási paletta. 

 
Gyengeségek: 

• A hulladékbegyűjtés megoldatlansága több kertségi településrészben (Szent István 
város, Máriahegy, Felsőszéktó, stb.); 

• Szelektív hulladékgyűjtés kis jelentősége, rendszerbeli gondjai; 
• A lakossági igényeknek nem megfelelő tömegközlekedés; 
• Több városrészben nem megoldott a hálózaton történő kommunális szilárd hulladék 

elszállítás és a szennyvízelvezetés; 
• Nagy különbségek az egyes városrészek között a közszolgáltatások minőségi és 

mennyiségi mutatóiban; 
• A városi vagyonkezelés átgondolatlansága, túl sok vagyonkezelő cég; 
• A lakosságszámhoz mérten nagy területi kiterjedés miatt sokba kerül a különböző 

közszolgáltatások biztosítása. 
 
Lehetőségek: 

• A javuló csatornázottságnak köszönhetően, kisebb környezeti terhelés elérése; 
• Az információs-kommunikációs megoldások (kisközösségi hálózatok) kiépítésével 

magasabb szintű ügyintézési, közösségi, kommunikációs és szabadidős 
szolgáltatások biztosítása; 

• Új alternatív energiaforrások bevonása a város energiatermelésébe a 
kiszolgáltatottság csökkentése érdekében; 

• Új összevont vagyongazdálkodási cég létrehozása a városi vagyon hatékonyabb 
működtetése érdekében; 

• Az oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális területeken tervezett 
beruházásoknak köszönhetően javuló szolgáltatási színvonal, mely növelheti a 
lakossági elégedettséget. 

 
Veszélyek: 

• A kecskeméti felsőoktatás leépülése (a hallgatói létszám csökkenése, az oktatás 
színvonalának esése), a diplomások számának csökkenése a városban; 

• Tovább folytatódik a lakóhelyek, a munkahelyek és a szolgáltatások városon belüli 
térbeli elkülönülése; 

• A város kiterjedésével és a motorizáció erősödésével a tömegközlekedés szerepének 
csökkenése; 

• Nyári hónapokban a növekvő energiafogyasztás esetén túlterhelt hálózatok, a 
közeljövőben lehetséges energia kimaradás; 

• A piaci viszonyokból adódó emelkedő szolgáltatási árak. 
 
2.6.7. Térszerkezeti adottságok 
 
Erősségek: 

• Kedvező közlekedésföldrajzi helyzet; 
• Kecskemét a Budapest-Belgrád-Athén fejlesztési tengelyben fekszik, melyen áthalad 

az Észak- és Dél-Európát összekötő IV-es számú páneurópai közlekedési folyosó; 
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• A városhierarchiában elfoglalt kedvező szerepkör; 
• Kecskemét a Duna-Tisza köze markáns közigazgatási és gazdasági központja; 
• Kecskemét a Budapest körül mintegy 80 km-re kialakult városgyűrű meghatározó 

központja; 
• Jelentős, mintegy 50 km-re ható vonzáskörzet. 

 
Gyengeségek: 

• Kevés regionális és országos szerepkör; 
• Budapest (közlekedés, humánerőforrás, funkció) elszívó hatása; 
• Periférikus elhelyezkedés a Dél-alföldi Régión belül; 
• Periférikus elhelyezkedés Bács-Kiskun megyén belül; 
• Hátrányos helyzetű térségekkel, belső perifériával való közvetlen szomszédság; 
• Viszonylag nagy távolság a fejlett európai piacoktól; 
• Rossz elérhetőségi kapcsolatok az ország fejlettebb nyugati-, észak-nyugati térségei 

irányába. 
 
Lehetőségek: 

• A város összefogva a térség településeivel és természetes városi partnereivel (Cegléd, 
Nagykőrös) tovább erősítheti térségi szerepkörét; 

• Kecskemétnek ki kell használnia Budapest közelségét, az ott egyre fogyó szabad 
területeket, dráguló ingatlanárakat, romló környezeti feltételeket. Fel kell készülnie, 
és befektetési alternatívát kell biztosítania a térség iránt érdeklődő beruházóknak; 

• Az újonnan a páneurópai hálózatba bevont Basel-Innsbruck-Graz-Veszprém-
Dunaújváros-Kecskemét- Szolnok-Kolozsvár-Bukarest tengely megerősödése; 

• Az M8-as út megépüléséből származó szállítmányozási és gazdasági előnyök 
kiaknázása; 

• A mezőgazdaság, az élelmiszeripar és a táji adottságok felértékelődésével a térség 
európai szerepének növekedése; 

• Szegeddel együttműködve társközponti vagy komplementer szerepkör betöltése 
elsősorban gazdasági, pénzügyi és logisztikai területeken. 

 
Veszélyek: 

• A város nem képes kihasználni a helyzeti energiájából adódó előnyöket; 
• Budapest és Szeged erősödő térségi szerepének köszönhetően Kecskemét 

árnyékhelyzetbe történő kerülése; 
• Az M8-as út építésének kitolódása, elhúzódása, a K-Ny irányú kapcsolatok 

erősödésének elmaradása; 
• Az ország és a térség versenyképességének csökkenése, összeurópai szinten történő 

leértékelődése; 
• A Balkán politikai és gazdasági helyzetének instabilitásának köszönhetően az európai 

szintű észak-dél irányú forgalmi tengely leértékelődése; 
• A klímaváltozás következtében romló természeti és életkörülmények, ennek 

következtében történő esetleges elvándorlás. 
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4. Kecskemét városfejlesztési körzeteinek jellemzése 

 

 
 

Kecskemét 10 városfejlesztési körzetet határozott meg. Közülük öt a város központi 

belterületét foglalja magába (Történelmi városterület, Északi kertvárosi öv, Nyugati kertvárosi 

öv, Széchenyiváros és Déli városrészek). Speciális körzet a Zöld folyosó, amely egyaránt 

tartalmaz bel- és külterületi részeket. Külön körzetet képez a központi várostest körül 

elhelyezkedő hat, népesebb szatellit település. A város külterülete – a több mint 13 ezer fős 

népesség, az eltérő területhasználat és a NATO repülőtér speciális követelményei okán – 

három városfejlesztési körzetre tagolódik (Kertségek, Tanyás külterület, Repülőtér és 

védőövezete). 

Az egyes városfejlesztési körzetek meghatározásánál az adott városrész karaktere, 

területhasználatának módja, építészeti és társadalmi sajátosságai játszottak szerepet. A 

kialakított körzetek az ún. akcióterületi tervek, programok előkészítési terepéül szolgálnak, 

ezzel biztosítva, hogy az egyes beruházások, fejlesztések a helyi sajátosságaik maximális 

figyelembevételével valósuljanak meg. 
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4.1. Történelmi városterület 

 
A történelmi városterület lehatárolása: 

Tatár-sor – Juhar utca – Lunkányi János utca – Balaton utca – Irinyi út – Akadémia 

körút – az Izraelita temetőt északon határoló közterület – Hegedűs köz – Bethlen körút – 

Ceglédi út – Budapest-Szeged vasúti fővonal – Kecskemét-Fülöpszállás vasúti szárnyvonal – 

Kecskemét-Lajosmizse vasúti szárnyvonal – Tatár sor 

 

A lehatárolás megalapozottsága: 

A városfejlesztési körzet lehatárolásában vasútvonalaké a főszerepet. A 19. század 

második felében, illetve a 19-20. század fordulóján épült pályaszakaszok az akkori város 

szélén létesültek. Csak később lépett túl rajtuk a városfejlődés. A 20. század elejéig kialakult 

várostest egy polgáriasodó mezőváros öröksége, míg a 20. század második felében kiépült 

városrészek már egy egészen más típusú városfejlődést képviselnek. Ezért a város 

vasútvonalak által keretezett történelmi része joggal tekinthető önálló városfejlesztési 

körzetnek. A lehatárolás egyedül északi irányban okozhat problémát, ahol az újabb kori 

városfejlődés területileg nem válik el olyan élesen a történelmi várostesttől, mint máshol. A 

Széchenyiváros felé a Villanegyed és lakótelep közötti jellegbeli különbség képezi az 
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elhatárolás alapját, a Vacsihegyi városrész irányában pedig a Bethlen körút jelenti a 

választóvonalat. 

 

A városfejlesztési körzet statisztikai adatlapja1 

1. Lakónépesség száma 29 587 fő

2. Lakónépességen belül 0–14 évesek aránya 14,7 %

3. Lakónépességen belül 15–59 évesek aránya 62,8 %

4. Lakónépességen belül 60–x évesek aránya 22,5 %

5. Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív 

korúakon (15–59 évesek) belül 
23,8 %

6. Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és idősebb népességben 21,6 %

7. Lakásállomány (db) 13 187 db

8. Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 13,6 %

9. Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 

(15–59 évesek) belül 
44,4 %

10. Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 
15,9 %

11. Foglalkoztatottak aránya a 15–64 éves népességen belül 52,3 %

12. Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 42,7 %

13. Népességszám (2006) 27 696 fő

14. Kiadott építési engedélyek száma 2004–2007 között, 1000 lakosra 9 db

15. Gépkocsik száma (2008), 1000 lakosra 318 db

16. Szociális segélyek száma (2008) 1000 lakosra 14 db

17. Bűnesetek száma 2001–2007 között, 1000 lakosra 139 db
 

A városfejlesztési körzet általános statisztikai jellemzői: 

A Történelmi városterület közel 30 ezer fős lakosságával Kecskemét legnépesebb 

fejlesztési körzete. A város lakosságának 27,5 %-a él  a területén. 

                                                
1 Az adatok forrása: 
   1-12. Központi Statisztikai Hivatal 2001. évi népszámlálása. 
   13-16. Kecskemét MJV Polgármesteri Hivatal, az adatok a geokódolás eredményeit mutatják. 
   17. Kecskeméti Rendőrkapitányság, az adat a geokódolás eredményét mutatja. 
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A lakónépesség korszerkezetéből megállapítható, hogy az egyik legkedvezőtlenebb 

korösszetételű terület a fejlesztési körzetek közül, hiszen a 0-14 éves lakosság számaránya 

(14,7%) a legalacsonyabb, míg a 60 éven felüli lakosság aránya (22,5%) a legmagasabb.  

A képzettségi mutatók felemás képet mutatnak. Az alacsony iskolai végzettségűek aránya 

alig marad el a városi átlagtól, viszont a felsőfokú végzettségűk részesedése az egyik 

legmagasabb a városban. 

A foglalkoztatottak aránya az aktív népességen belül a városi átlag alatt marad. Ebből 

adódóan a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők, illetve a foglalkoztatott nélküli 

háztartások aktív népességhez viszonyított aránya is kedvezőtlenebb (magasabb) értékeket 

mutat, mint a legtöbb városrészben. (44,4%, illetve 42,7%). A rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők közül csaknem minden harmadik ember rendelkezik 

alacsony, legfeljebb általános iskolai végzettséggel, vagyis nincs szakképesítése. 

A város lakásállományának 30,6%-a, azaz 13187 lakás található a vizsgált körzetben. Az 

egy lakásra jutó lakosszám (2,2) itt a legalacsonyabb Kecskeméten. Az alacsony 

komfortfokozatú lakások aránya összvárosi szinten átlagosnak tekinthető. 

 

Térszerkezet és területhasználat 

A városfejlesztési körzet főúthálózatát gyűrűs sugaras rendszer jellemzi. A 

városközpont irányú főutak között a történelmi körút teremti meg a gyűrűs kapcsolatot. A 

történelmi körút által határolt terület alkotja a kecskeméti belvárost. Ezen belül különíthető el 

a tulajdonképpeni városközpont. A történelmi körúton kívül elhelyezkedő önálló városrész 

délen a Kossuth- és Erzsébetváros, nyugaton az Árpádváros és Máriaváros, északon pedig a 

Villanegyed. 

A városközponton és néhány peremterületen kívül a körzet túlnyomó részére 

lakófunkciót tölt be. Gazdasági hasznosítású (elsősorban kereskedelmi-szolgáltató) területek a 

Kuruc körút mentén, a Halasi út térségében, a Szegedi úti felüljáró mellett valamint a Tatár 

soron fordulnak elő. A körzethez tartoznak Kecskemét történelmi temetői: a városközponttól 

délnyugatra a Szentháromság temető, a Budai út mellett a Református temető, a Kiskatolikus 

temető és az Izraelita temető. Jelentős egybefüggő zöldterület található a Bethlen körút és a 

vasút között (Noszlopy Gáspár park, Katona József park, Vasútkert, illetve a hamarosan 

beépülő egykori KTE pálya). 
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Történeti visszatekintés 

Kecskemét történelmi magja a környezetéből pár méterrel kiemelkedő, északnyugat-

délkelet irányú „dombhát” déli, ellaposodó végére települt. A 19. század végéig a város 

központja egy nehezen átlátható térszövevényként jellemezhető, ahol jószerével egyedül csak 

a templomok képviseltek építészeti minőséget. A ma is látható reprezentatív nagyvárosi főtér 

a 19-20. század fordulóján – alig 20 év alatt – alakult ki. 

A város beépített területének kiterjedése a 18. századvégére érte el a mai nagykörút 

vonalát. A körút jellegzetes, szabálytalan alakja a természetföldrajzi adottságok 

következménye. A belvárosi lakóterület északkeleti és délkeleti „kitüremkedése” jól jelzi, 

hogy az itteni magasabb fekvésű térszín alkalmasabb volt lakóhelynek, mint a város belvizes 

déli, délnyugati előtere. A 18. század végén és a 19. században mégis ebben az irányban 

növekedett a város. Az egykori közlegelők területén ugyanis jóval olcsóbban lehetett új 

telkeket kialakítani, mint a várost északról és keletről övező szőlőskertekben. A 19. század 

folyamán népesült be a történelmi körúton kívüli városrészek közül a Máriaváros, a Kossuth- 

és Erzsébetváros, valamint Ürgés. A 20. század elején már egy tudatosabb városfejlesztés 

nyomán kezdődött meg a Villanegyed kialakulása, majd az 1920-30-as években a 

Szentháromság temető és a Máriaváros között elterülő a nagyvásártér beépítése. 

A 20. század közepére a városfejlesztési körzet beépített területe elérte mai 

kiterjedését. Ettől kezdve az újabb építések már csak bontások árán valósulhattak meg. 

Városszerkezeti léptékű átalakulásról az Árpádváros és a városközpont esetében 

beszélhetünk. A hatvanas években a Rávágy tér, Halasi út és Árpád körút térségében felépült 

lakótelep (Leninváros) még javarészt a Szentháromság temető rovására valósult meg. Az 

1970-80-as évek erőltetett „városrekonstrukciója” viszont már a korábbi településszövet teljes 

bontását követelte meg. A Petőfi Sándor és Batthyány utcák között az elbontott kisvárosias 

karakterű utcák helyén tízemeletes épületekből álló lakónegyed létesült. A városháza és a 

Nagytemplom mögött pedig egy új igazgatási és kereskedelmi városközpont épült ki. Szinte 

ezzel egy időben, az 1970-es évek közepén a város ráébredt a történelmi központ építészeti és 

kulturális értékeire: a főteret gyalogos övezetté nyilvánították, megújult a régi sétálóutca, új 

kulturális illetve művelődési funkciót kapott a ferences kolostor és a zsinagóga. A főtér 

forgalom előli lezárása egyben a városközpont teljes forgalmi átszervezését is maga után 

vonta. A kiskörút kialakítása komoly városszerkezeti beavatkozásokkal járt, azonban 

városépítészetileg nem teremtett maradandót.  
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A rendszerváltást követően a korábbi városszerkezeti léptékű (vagy legalábbis abban 

gondolkozó) beavatkozások helyett az egyedi városfejlesztési akciók váltak jellemzővé. 

Közös elképzelések hiányában, illetve átfogó koncepció nélkül azonban rendkívül széttagolttá 

vált a város központi területének a fejlődése. A megtérülés elsődlegességét képviselő 

beruházói érdekek és a közösségi szempontok nincsenek egyensúlyban.  

 

Alkörzetek 

Városközpont 

A város legfontosabb közösségi fóruma és egyben jelképe a történelmi főtér. Legfőbb 

sajátosságát, hogy fél tucat térből áll össze egy egésszé. Az egyes terek egybenyílnak ugyan, 

azonban mindegyik saját jellegzetességekkel rendelkezik (mások a térarányok, mások az 

építészeti hangsúlyok, más a növényzet stb.) Ami mégis egységbe foglalja a különféle 

térrészeket és főtérré teszi, az az építészeti és környezetalakítási minőség. 

Kecskemét funkcionális értelemben vett városközpontja ma mintegy 35 hektáron terül 

el. Ebből körülbelül 10 hektárt foglal el a főtér és épületei. A fennmaradó terület alapvető 

jellegzetessége, hogy nem képez egységes városszövet, hanem önálló épületek sokszínű 

halmazából tevődik össze. A funkcionális térszerkezete pedig legalább olyan összetett, mint 

városképi megjelenése. 

A kecskeméti városközpont több olyan alapvető problémával is rendelkezik, amely 

megoldása nélkül a jövőben nem lesz képes maradéktalanul betölteni feladatát: 

• Szélsőséges funkcionális egyközpontúság 

A mezővárosi múltból fakadó egyközpontúság – ahol a piactér köré összpontosul 

minden városi tevékenység – a mai napig neuralgikus pontja a városnak. A 

városközpont alig 35 ha kiterjedésű területén belül extrém módon összpontosulnak a 

nagyvárosi funkciók (intézmények, kereskedelem, szolgáltatás). Ugyanakkor néhány 

100 méterrel távolabb, már kiadatlanok az üzlethelységek és néptelenek az utcák. A 

funkciók koncentrálódása önmagát erősítő folyamat: minél több szolgáltatás vehető 

igénybe egy helyen, annál inkább koncentrálja a vásárlókat és az ügyfeleket. Ez 

azonban a belváros távolabbi pontjain a vásárlóerő csökkenését vonja maga után.  

• Fokozott forgalmi terhelés 

A nagyvárosi funkciók egy helyen történő túlzott sűrűsödésének egyenes velejárója a 

közlekedési krízishelyzet. Miközben a városközpontot terhelő autóforgalom nagysága 

évről-évre nagyobb, addig a kiskörút áteresztőképessége véges. Egyre gyakoribbá 
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válnak a forgalmi torlódások. Manapság a kényszerűség szülte kiskörút csúcsidőben 

nagyobb forgalmat bonyolít le, mint az adottságait tekintve jóval kedvezőbb 

helyzetben lévő történelmi körút. A kiskörút gépkocsiforgalma a főtér és tágabb 

környezete gyalogos kapcsolatát, ezzel a természetes együttélését lehetetleníti el. 

• Valódi belváros hiánya 

Kecskeméten mind a túlzott funkcionális egyközpontúság, mind a közlekedési 

túlterheltség akadályát jelenti a valódi belváros kialakulásának. A belváros fogalma 

nemcsak központi elhelyezkedést és funkcionális sokszínűséget, hanem urbanisztikai 

minőséget is jelent. Ide tartozik például az egységes színvonalon kialakított 

közterületei rendszer. Kecskeméten már a történelmi főtérrel szomszédos utcák is 

elhanyagoltak (Arany János utca, Luther köz, Görögtemplom utca stb.) Sétálásra, 

üldögélésre, találkozásra alkalmas kulturált hely a történelmi főtéren kívül alig akad. 

Nincs nagyobb területet átfogó, összehangolt, egységes koncepciót követő közterület-

fásítás, burkolatkialakítás, utcabútorzat. A tágas szabad terek mellett kevés az 

intimebb hangulatú gyalogos köz és udvar. Ami létezik, az sincs egységes hálózatra 

felfűzve. Az az álláspont, miszerint az új gyalogos köztereket, sétányokat, udvarokat 

nem lehet megtölteni funkcióval, hiszen már a meglévők is kihasználatlanok, nem 

igaz. Amennyiben képes a városfejlesztés ingatlanok helyett tömbökben, térségekben 

és közterületi hálózatokban gondolkodni, meg lehet teremteni az újdonságnak azt a 

„kritikus tömegét”, ami már képes annyi látogatót vonzani, hogy fenntartsa önmagát. 

 

Mezővárosi lakóöv 

Kecskemét funkcionális városszerkezetének sajátos eleme a városközpontot övező 

belső lakóöv. A szabálytalan utcahálózat és a földszintes, félig zártsorú beépítés a mai napig 

őrzi a mezővárosi településfejlődés emlékét.  

A halmazszerű, laza, mezővárosi településstruktúra legfőbb értéke a tágas arányokban 

és az utcák gazdag környezeti minőségében rejlik. Ennek része az utcák tört, íves 

vonalvezetése, a kerítésekkel és kapukkal tagolt hézagos beépítés, a házak barátságos emberi 

léptéke, az udvarok és az utcák növényzete stb. Ha mindez együtt érvényesül, akkor a 

különböző jellegű és korú épületek is békésen megférnek egymás mellett, s egy-egy utcakép, 

vagy térfal értékes építészeti emlékek nélkül is kellemes benyomást kelt. 

Az utóbbi időben azonban megváltozóban van a terület karaktere. A kertes-udvaros 

portákat egyre több helyen váltják fel a zárt térfalat alkotó, többemeletes társasházak. A 
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probléma azonban nemcsak esztétikai. Az új társasházak többsége ugyanis nemcsak 

méretében, hanem a lakások használati értéke tekintetében is „túlépítettnek tekinthető. A 

beruházók célja az egységnyi területen a minél nagyobb lakásszám elérése. Ennek a 

szemléletnek egyenes következményei a minimális alapterületű, rossz beosztású lakások. A 

beköltöző lakók, ha tehetik gyorsan továbbállnak, ennél fogva szűkebb lakókörnyezetükhöz 

sem kötődnek. A lakásméret behatárolja azoknak a körét, akik tartósan maradnak. Az egyedül 

élők és csonka családok arányának növekedése viszont egyértelműen negatívan hat a terület 

társadalmi szerkezetére és ezáltal presztízsére. 

A történelmi belvárosi lakóöv városépítészetileg nem tekinthető homogén zónának. 

Egyes részei már történetileg eltérő presztízzsel, és ennek megfelelően kissé eltérő települési 

képpel rendelkeztek. A különbségek idővel tovább növekedtek, s napjainkban több 

szempontból is látványossá váltak. Ezek alapján a következő jellegzetes területi egységek 

különíthetők el: 

• Homokdombi utcák 

A Hosszú utca - Munkácsi utca - Tompa Mihály utca - Fráter György utca - Hornyik 

János körút - Széchenyi tér - Hoffmann János utca által határolt terület sajátos 

karakterét – a 4-5 méteres térszínemelkedés mellett – az utcák beépítésének humánus 

jellege és a gazdag népi-polgári építészeti öröksége adja. A jellegzetes, nyugodt 

ritmusú utcaképei még őrzik a tradicionális mezővárosi települési miliő emlékét. A 

terület magas presztízse és az alacsony homlokzatmagasságot meghatározó építési 

előírások következtében a jellegzetes mezővárosi utcakép megőrzésére itt van a 

legnagyobb esély. 

• Bethlenváros 

A Bethlen körút - Nagykőrösi utca - Jókai utca által határolt lakóterület viszonylagos 

zártsága miatt rendelkezik számos sajátos karakterjeggyel. Zártságát elsősorban 

sajátos utcahálózatának köszönheti, amely különbözik a belső lakóöv nagyobb részére 

jellemző városközpont-centrikus szerkezettől. A terület bár kevés védelemre érdemes 

lakóépülettel rendelkezik, azonban az utcák emberléptékű beépítése kellemes 

lakókörnyezetet eredményez. Sajnos az utóbbi évtized társasház-építési hulláma nem 

kímélte a területet. Különösen a városközponthoz közelebbi utcákat (Őz, Szarvas) 

érintette ez negatívan. Az emeletes társasházakkal szegélyezett utca elveszti azt a 

személyességét, ami a környék lakókörnyezeti értékét adja. 

• Rákóczi út és környéke 
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A Rákóczi út és a Nagykőrösi utca mind megjelenése, mind rendeltetése tekintetében 

eltér a környező lakóutcáktól. A Nagykőrösi utca a vasút megépültét követően vált a 

város egyik legforgalmasabb utcájává. A 19. század végi, emeletes épületek sora igazi 

kisvárosi hangulatot kölcsönöz az utcának. E tekintetben egyedülálló a 

városcentrumba vezető történelmi főutcák között. A Nagykőrösi utca a távolsági 

buszpályaudvarnak és a vasúti pályaudvarnak köszönhetően napjainkban is jelentős 

gyalogosforgalmat bonyolít le, azonban ez a forgalom nem párosul jelentősebb üzleti 

vagy vendéglátó funkcióval. 

A Rákóczi út kialakítása a kecskeméti főtér 19. század végi kibővítésének jelentette 

szerves folytatását, és mindenek előtt Kecskemét nagyvárossá válását volt hivatott 

reprezentálni. A „palotás sugárút” koncepcióját azonban nem sikerült maradéktalanul 

megvalósítani. A tengelyt lezáró új, reprezentatív főpályaudvar nem készült el, de a 

városi „paloták” egy része helyett is csak jóval puritánabb lakóházak épülhettek. Az út 

a mai napig hordozza a részleges megvalósításból adódó terhes örökségét. A Rákóczi 

út jelenleg egy városépítészeti torzó, amelynek nincs igazi markáns szerepe a város 

életében. 

• Czollner tér környéke 

A Csongrádi és a Mezei utca között elhelyezkedő terület legfőbb értéke a számos helyi 

védelemre érdemes lakóépület. Az utcák gyors átépülése következtében a régi 

mezővárosi utcakép eltűnőben van. Egy új, kisvárosi léptékű utcakarakter válik 

meghatározóvá, amely több-kevesebb sikerrel integrálja a megmaradó értékesebb 

polgárházakat. A legnagyobb problémát az új beépítések igen vegyes esztétikai 

színvonala jelenti.  

Villanegyed 

A Széchenyi körúttól északra elterülő lakó- és intézményterület jellegét az 1920-30-as 

évek villaszerű építkezései határozzák meg. A gondozott kertekben álló polgári villáknak 

köszönhető a városrész jellegzetes kertvárosi hangulata és magas presztízse. A városnegyed 

fontos értéke a funkcionális sokszínűség, ugyanis a lakójelleg mellett számos városi 

közintézmény található a területén (Bányai Júlia Gimnázium, Kocsis Pál Mezőgazdasági 

Szakközépiskola, ÁFEOSZ Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, M. Bodom Pál 

Zeneiskola, volt Repülőkorház, SZTE Repülőorvosi Tanszék stb.) 
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Máriaváros 

A mérnöki szerkesztésű, párhuzamos utcák között viszonylag sűrű a beépítés. Az 

egyszerűség ellenére a porták takarosak, az utcakép kulturált. Az épületállomány megújulása 

folyamatos, a sokszínűség sem zavaró. 

 

Kossuth és Erzsébet körúttól délre eső utcák (Mezei város) és Ürgés 

A belvároshoz délről csatlakozó városrész Kecskemét egyik legalacsonyabb presztízsű 

lakóterülete. Az egyhangú egyenes utcák között zsúfolt beépítésű tömbök helyezkednek el. 

Gyakori, hogy az utcára néző ingatlanok mögött újabb, önálló belső porták helyezkednek el, 

melyek csak egy keskeny kocsibehajtón át közelíthetők meg az utcáról. Az épületállomány 

kora és állaga változatos. Utcafásításról nem beszélhetünk, az utcakép hektikus. Jelentős a 

roma lakosság aránya.   

Árpádváros 

A belváros nyugati részét magában foglaló lakótelep a városszerkezet egyik 

negatívuma. Különösen a tízemeletes épületek tömeges elhelyezése tekinthető elhibázottnak, 

ugyanis méreteik olyannyira elrugaszkodnak a hagyományos városi környezet léptékétől, 

hogy szinte lehetetlen integrálni azokat a városszövetbe. Az egykori leninvárosi lakótelep 4-5 

szintes épületei között (Árpád körút, Rávágy tér) sokkal emberibb lakókörnyezetet tudott 

kialakulni, mint a Reile Géza, Damjanich vagy Bagi László utcák térségében. 

A Szentháromság temetőtől északra elhelyezkedő utcák merőben más világot 

képviselnek. Az I. világháborút követően létesült, tisztviselői-polgári igényeket kielégítő 

lakóterület mindmáig megőrizte egységes arculatát. 

 

Hosszútávú jövőkép 

A városközpont közlekedési rendje a forgalomcsökkentés jegyében átalakul. A 

kiskörút közlekedési szerepe megváltozik, direkt körbejárhatósága megszűnik. A kiskörút 

gyűjtő-elosztó funkcióját a történelmi körút veszi át. A belvárosi főutcák elsősorban a 

környező területeket elérni kívánó célforgalmat bonyolítják. A főutcák közötti kapcsolat 

forgalomcsillapított útszakaszokon történik. 

Az új helyi autóbusz-pályaudvar a helyközi autóbusz-pályaudvarral és a vasúti 

főpályaudvarral integrált módon kerül kialakításra. Ezzel egy valódi intermodális csomópont 

épül ki a belváros keleti peremén. Megfontolásra kerül egy kelet-nyugat irányú, villamosított 
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tömegközlekedési tengely kiépítésének lehetősége, amelyen troli, vagy villamos közlekedne a 

vasúti pályaudvartól a GAMF térségéig. 

A városközponti gyalogos zóna területe a környező utcák és terek bekapcsolásával 

tovább nő. Miután a kiskörút már nem állja útját a városközpont és a távolabbi területek 

közötti gyalogos-kerékpáros forgalomnak, összefüggő gyalogos (zöld) tengelyek tudnak 

kiépülni. A főbb sétányirányok a következők: 

• Főtér - Rákóczi út - Vasútkert 

• Főtér - Arany János utca - Piaristák tere - Gyenes Mihály tér 

• Főtér – Széchenyi tér – Mária utca 

• Főtér - Katona József tér - Bánk-Bán utca - Czollner tér 

A főtér környezete a sikeres utca-, tér- és tömbrevitalizációk nyomán egységes 

koncepciót tükröző, magas esztétikai minőséget képviselő belvárossá válik. A Lordok házától 

az Arany János utcán, a Luther udvaron és a Zsinagóga tömbjén keresztül egészen a Bocskai 

sétányig udvarok, közök, passzázsok egymáshoz kapcsolódó színvonalas sora alakul ki. A 

burkolatában és növényzetében megújult Rákóczi út továbbvezeti a főtér gyalogos tengelyét, 

és vendéglátóhelyekkel, színvonalas üzletekkel szegélyezett korzója lesz a belvárosnak. A 

Széchenyi tér mind funkciójában, mind jellegében alapvetően átalakul, s mint különleges 

közösségi fórum találja meg a helyét a sokszínű kecskeméti belvárosban. A mezővárosi múlt 

örökségét leginkább őrző homokdombi utcák fokozottabban bekapcsolódnak a város 

kulturális és művészeti életébe, s az eddig mellőzött terület új színfoltja lesz a város 

idegenforgalmának. A kiskörút forgalmi szerepének megváltozása lehetővé teszi, hogy egy 

körültekintő közterület-rekonstrukció révén a Katona József tér megjelenésében és 

térhasználatában ismét szerves részévé váljon a városközponti „térbokornak”. A főposta előtti 

csonka tömb elbontásával és környezetének építészeti rendezésével a belvárosi új „kapuja” 

jön létre a Bem és a Csongrádi utcák irányából. A kertészeti hagyományokban gazdag város 

évszázados adósságát törleszti a piaccsarnok és környezetének rekonstrukciójával. Ezzel 

párhuzamosan a szomszédos Centrum áruház is új arculatot kap, s a várostestben mindeddig 

idegenül álló tömbje tömegében és homlokzatában egyaránt a környezet léptékéhez idomul. 

A város felismeri a hajdani mezővárosi utcák kertes, kisvárosias hangulatában rejlő 

értéket és megőrzése érdekében a lehető legkörültekintőbben alakítja ki az építési 

szabályozást. Egyértelmű korlátok és megfelelő ösztönzők beépítésével az új épületek 

léptékükben és építészeti megformálásukban a mainál jobban alkalmazkodnak a környezet 

adottságaihoz, a helyi védelem alatt álló épületek (polgárházak, gazdaházak) megtartása, 
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illetve értékőrző felújítása a tulajdonosok elemi érdekévé válik. A belvárosi lakóövezet 

társadalmi presztízsének és a lakosság társadalmi státuszának emelkedésével javul mind az 

épületállomány minősége, mind a közterületek állapota. Megerősödnek a történelmi körúton 

belül az egyes városrészek sajátos karakterjegyei (Homokdomb, Bethlenváros, Nagykőrösi és 

Rákóczi út térsége, Collner tér környéke), ami kedvezően befolyásolja a lakók helyi kötődését 

és ezáltal elősegíti a lakókörnyezet értékeinek megőrzését. 

Megkezdődik a történelmi körút városképi rendezése. Ennek első lépéseként 

elkészülnek az egyes körútszakaszok kívánatos jövőbeli megjelenését meghatározó 

koncepciótervek és lefektetésre kerülnek a körút menti ingatlanok átépülését elősegítő 

ösztönzőrendszer alapjai. A Bethlen körút elkerülhetetlen szélesítése során a páratlan oldalon 

egy egységes megjelenésű, színvonalas lakóházsor megvalósítására nyílik lehetőség. A 

Kossuth és Erzsébet körúton lehetővé válik a többemeletes beépítés.  

A Szolnoki úti aluljárótól délre, a Kuruc körút és a vasút között elhelyezkedő terület 

kedvező városszerkezeti helyzete folytán felértékelődik. A város kezdeményezi a térség 

funkcióváltását. 

 

Megoldandó feladatok – lehetséges fejlesztések (fejlesztési javaslatok és ötletek) 

• A Főtér közterületi rekonstrukciójának folytatása (Szabadság tér) 

• A Főtér középületeinek homlokzat-felújítása (Városháza, Nagytemplom) 

• A Széchenyi térről a helyi buszpályaudvar kitelepítése és a város új közösségi 

fórumává történő kiépítése (az Arany Homok Szálló és Malom központ térre néző 

homlokzatainak diszkrét eltakarásával) 

• Az Arany János utca, Lordok passzázs, Luther köz revitalizációja 

• Az Ózsinagógát magában foglaló tömb közterületi feltárása  

• A Rákóczi út és Vasútkert revitalizációja 

• Fedett piactér kialakítása 

• A Katona József tér közterületi megújítása, a Főtérrel szorosabb gyalogosfelületi 

kapcsolat kialakítása 

• Az egykori Városi Mozi épületének felújítása és hasznosítása 

• A Tűzoltóság kitelepítése, a felszabaduló ingatlan körültekintő módon történő 

hasznosítása 

• Az egykori Domus áruház teljes rekonstrukciója, városközponti elhelyezkedésének 

megfelelő funkcionális kialakítással 
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• A város piaci múltjához méltó, új piaccsarnok építése, környezetének rendezése 

• Mezővárosi történeti városnéző sétaút kialakítása, amely egyben felfűzi a mezővárosi 

környezetben található múzeumokat és gyűjteményeket, művészeti műhelyeket 

(Nemzetközi Kerámia Stúdió), vendéglátóhelyeket stb. 

• Közösségi életterek megerősítése, bővítése 

• A belvárost terhelő gépjárműforgalom csökkentése 

• A belvárosi gyalogos kapcsolatok erősítése (a főtér gyalogos tengelyeinek 

továbbvezetése) 

• Összefüggő kerékpárúthálózat kialakítása 

• A kiskörút forgalomtechnikai felülvizsgálata és közlekedési rendszerének szükséges 

átszervezése 

• A Bethlen és Kuruc körút négysávossá bővítése 

• A Nagykőrösi utca közmű- és komplex burkolatrekonstrukciója 

• A Bem utca közlekedési, majd fokozatosan városépítészeti rendezése 

• A helyi és helyközi autóbusz-pályaudvar, valamint a vasúti pályaudvar integrált 

tömegközlekedési csomóponttá szervezése, és a Hunyadiváros irányából történő külön 

szintű gyalogos megközelíthetőségének kiépítése. 

• A belváros parkolási rendszerének újragondolása (rendeleti szabályozás; a forgalom 

megállítása a belváros peremén: P+R rendszer) 

• A zöldfelületek rendezése és bővítése, az egységes utcafásítás fokozatos megvalósítása 

• Az utcák kulturált, ízléses kialakítása (aszfaltozott forgalmi sáv, keramittal kirakott 

parkolósáv, felújított járdák, betonvillanyoszlopok helyett kandeláberek, a fák körül 

kiemelt szegély stb.) 

• Az iskolaszerkezet átalakítása során megüresedő Magyar Ilona Általános Iskola 

épületének múzeumi célú átépítése, ezáltal egy belvárosi múzeumi tömb kialakítása a 

Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely, a Magyar Naiv Művészek Múzeuma és az 

Orvos és Patikamúzeum aktív bevonásával. 
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Történelmi városterület 
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● Központi elhelyezkedés, jó 
megközelíthetőség 

● Széles kereskedelmi és szolgáltatási 
kínálat 

● Vonzó kulturális élet, sokszínű 
kulturális intézményhálózat 

● Fontos idegenforgalmi célpontot 
képező , európai léptékű Főtér 

● Jelentős számú műemléki épület 
● Patinás iskolák (Református 

Kollégium, Piarista Gimnázium) 
● Kiterjed gyalogos zóna és sétáló 

övezet 
● Csendes, hangulatos mezővárosi utcák 

a városközpont közvetlen 
szomszédságában

● Átgondolatlan belvárosi közlekedési 
rendszer 

● Forgalmilag túlterhelt kiskörút 
● Szűkös parkolási lehetőségek 
● Kevés zöldfelület 
● Üzletekkel, vendéglátóhelyekkel 

rendelkező valódi főutca hiánya 
● Heterogén épített környezet 
● Társadalmi közömbösség 
● Fejlesztési elképzelések hiánya, 

esetlegessége 
● Egyre kevesebb az egységesen fásított 

utca 
● Kossuth- és Erzsébetváros területén az 

etnikai népesség magas aránya 

● A belvárosi gyalogos zóna 
kiterjesztése 

● Tömb- és utcarehabilitációk révén új 
közösségi terek létrehozása 

● A belvárosi múzeumok és 
gyűjtemények anyagainak egységes 
kulturális kínálatként történő 
megjelenítése 

● A belvárosi parkolási nehézségek 
megoldása érdekében beruházói 
alapon történő mélygarázs és 
parkolóház építés 

● Komplex turisztikai csomagok 
összeállításával a belváros 
népszerűsítése 

● Tudatos befektetés-ösztönzés és 
partnerség keretében a kereskedelmi 
és szolgáltatási kínálat megújítása  

● Körültekintő építésis szabályozással a 
belvárosi lakóutcák mezővárosi 
hangulatának megőrzése 

● Szakmai alapon működő 
városfejlesztési és tervezési szervezet 
hiányában átgondolatlan, rövidtávú 
városfejlesztés 

● A bevásárlóközpontok számának 
növekedésével a belvárosi 
kiskereskedelem ellehetetlenülése 

● A közlekedési rendszer radikális 
átszervezésének elmaradásával a 
növekvő gépkocsiforgalom 
kezelhetetlenné válik 

● Az elvárható városrehabilitációs 
tevékenység és pályázati aktivitás 
nélkül a belvárosi épített környezet 
színvonalának romlása  

● A beruházói érdekek kontrollálatlan 
érvényesülése 

● Ingatlanspekuláció 
● A belvárosi lakóutcák soklakásos 

társasházakkal történő átépülése 
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4.2. Északi kertvárosi öv 

 
A városfejlesztési körzet lehatárolása: 

Budai út – a hatályos Településrendezés Tervben meghatározott „távlati belterületi 

határ” vonala – Békéscsabai út – Szolnoki út – Budapest-Szeged vasúti fővonal – Ceglédi út 

egy rövid szakasza – Bethlen körút – Budai út  

 

A városon belüli elhelyezkedés 

Az Északi kertváros fejlesztési körzet Kecskemét központi belterületének északkeleti 

részén helyezkedik el. A történelmi várostest felől a Bethlen körút, illetve a Budapest-Szeged 

vasútvonal határolja. Nyugati irányban a szomszédos Széchenyivárostól a Budai út széles 

sávja választja el. A két városrész között olyannyira éles a határ, hogy mindössze egyetlen 

keresztirányú kapcsolat biztosítja az összeköttetést (Március 15. utca – Csíksomlyói utca). A 

déli vegyes területhasználatú körzet felé a Békéscsabai út a választóvonal Itt kevésbé éles a 

határ, ugyanis az út mindkét oldalán gazdasági területek találhatók. A Békéscsabai út északi 

oldalát kísérő kisebb termelő és kereskedelmi telephelyek még az Északi kertvárosi körzethez 

tartoznak, míg a déli oldalon a Kecskeméti Konzervgyár már klasszikus ipari terület. A körzet 

északi és keleti határa megegyezik a város távlati belterületi határával. 
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A városfejlesztési körzet statisztikai adatlapja2 

1. Lakónépesség száma 13 973 fő

2. Lakónépességen belül 0–14 évesek aránya 16,0 %

3. Lakónépességen belül 15–59 évesek aránya 64,9 %

4. Lakónépességen belül 60–x évesek aránya 19,1 %

5. Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív 

korúakon (15–59 évesek) belül 
18,2 %

6. Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és idősebb népességben 22,2 %

7. Lakásállomány (db) 5 290 db

8. Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 11,1 %

9. Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 

(15–59 évesek) belül 
38,3 %

10. Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 
10,7 %

11. Foglalkoztatottak aránya a 15–64 éves népességen belül 57,6 %

12. Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 34,5 %

13. Népességszám (2006) 13 092 fő

14. Kiadott építési engedélyek száma 2004–2007 között, 1000 lakosra 12 db

15. Gépkocsik száma (2008), 1000 lakosra 371 db

16. Szociális segélyek száma (2008) 1000 lakosra 9 db

17. Bűnesetek száma 2001–2007 között, 1000 lakosra 74 db
 

A városfejlesztési körzet általános statisztikai jellemzői: 

Az Északi kertvárosi öv 14 ezer lakójával Kecskemét harmadik legnépesebb körzete. 

A népesség korszerkezete elöregedő tendenciát mutat. A 60 éven felüliek számaránya a 

második legmagasabb érték a városban.  

A lakosság képzettsége tekintetében a legkedvezőbb mutatókkal rendelkezik a 

városban. A 10 városfejlesztési körzet közül itt a legmagasabb a felsőfokú végzettségűek 

                                                
2 Az adatok forrása: 
   1-12. Központi Statisztikai Hivatal 2001. évi népszámlálása. 
   13-16. Kecskemét MJV Polgármesteri Hivatal, az adatok a geokódolás eredményeit mutatják. 
   17. Kecskeméti Rendőrkapitányság, az adat a geokódolás eredményét mutatja. 
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aránya (22,2%), és az egyik legalacsonyabb a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők részesedése (18,2%). 

A foglalkoztatottak aránya az aktív népességen belül megegyezik a városi átlaggal 

(57,6%). Ebből adódóan szintén a városi átlag körül alakul a rendszeres munkajövedelemmel 

nem rendelkezők aktív népességen belüli aránya, illetve a foglalkoztatott nélküli háztartások 

aránya is. A kedvező képzettségi adatoknak köszönhető, hogy a rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők között relatíve kevés az alacsony iskolai végzettségűek 

száma. 

A 2001-es KSH népszámlálási adatok szerint a vizsgált városrészben található a 

kecskeméti lakásállomány 12,3%-a, azaz 5290 lakás. Az egy lakásra jutó lakosszám (2,6) az 

átlagos városi értéktől csak kismértékben tér el. Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 

(11,2%) a városfejlesztési körzetek között az egyik legalacsonyabb. 

 

Térszerkezet és területhasználat 

A Ceglédi út és a vele párhuzamos Kecskemét-Cegléd vasútvonal a városfejlesztési 

körzetet két elkülönülő részre osztja: Hunyadiváros és Vacsihegyi városrész. Az elválasztás 

koránt sem jelképes, mivel a vasút lényegében teljesen ellehetetleníti a két városrész 

közvetlen kapcsolatát. Még a város külső körútja sem volt képes áthidalni a problémát: a két 

szomszédos szakasza között (Mátyás király körút és Nagy Lajos király körút) hiányzik az 

összeköttetés. A gyűrűs kapcsolatok hiányában a városfejlesztési körzet északi és déli fele 

önálló életet él. A Vacsihegyi városrészrész utcahálózatának gerincét három sugaras útvonal 

képezi (Hegedűs-köz, Vacsi-köz, Talfája-köz), melyeket haránt irányú körútszakaszok kötnek 

össze (Mikszáth Kálmán körút, Nagy Lajos körút). Hunyadiváros esetében éppen fordított a 

helyzet. Mivel a vasúti pályaudvar elzárja a belvárostól, ezért itt a sugárirányú utak helyett a 

haránt irányú elemek alkotják az úthálózat gerincét (Kandó Kálmán utca, Liszt Ferenc utca, 

Mátyás király körút). 

A városfejlesztési körzetben a lakóterületi jelleg dominál. Gazdasági funkció nagyobb 

kiterjedésben csak a Békéscsabai út – Béke fasor – Géza fejedelem körút, valamint a Ceglédi 

út – Liszt Ferenc utca – Daróczi köz által határolt területen fordul elő. A Ceglédi út mentén a 

kereskedelmi funkció térnyerése figyelhető meg. A körzet lakóterületein a laza, családi házas 

jelleg a meghatározó, de e mellett számos más beépítési forma is jelen van (előregyártott 

elemekből előállított telepszerű, önálló telkes többlakásos, sorházas, zársorú családi házas)  

 



                 KECSKEMÉT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 

              MMTTAA  RRKKKK  AAllffööllddii  TTuuddoommáánnyyooss  IInnttéézzeett,,  KKeeccsskkeemméétt,,  22000088..  18

 

 

Történeti visszatekintés 

A városfejlesztési körzet beépítése és településképe döntően a 20. század második 

felében alakult ki. Előzményként mindössze a két világháború között épült falusias városszéli 

telepek (pl.: Voelkertelep, Dárdaitelep, Miklovicstelep, Székelytelep), valamint a vasúti 

pályaudvar közelében álló kertes villák (Daróczi villa) vehetők számításba. A második 

világháborút követően a Vacsihegy térségére jellemző telepek fokozatosan összeépültek. Az 

idő előrehaladtával egyre magasabb presztízsű lakónegyedek létesültek a már meglévő 

beépítések között. A városi főpályaudvar mögött az 1960-as években vette kezdetét a 

Hunyadiváros kiépülése. Korábban ezt a területet jellemző városi kerteknek szinte minden 

nyoma eltűnt. Egyedül a Hankovszky-liget emlékeztethet még a „szőlőhegyi” múltra. A 

térség beépítése nem egyszerre, hanem időben elhúzódva történt. Ennek következtében 

Hunyadivárosban is elkülöníthetőek saját karakterjegyekkel bíró, kisebb lakóterületi 

egységek.  

 

Alkörzetek 

Hunyadiváros 

Hunyadiváros szerkezetében és településképében világosan érzékelhető a tervszerűség, 

ez a tervszerűség azonban nem jelent egyúttal monotonitást is. A szabályos utcák változatos 

csoportosítása megteremti azokat a kisebb lakóegységeket, amelyekkel a helyiek könnyen 

azonosulni tudnak és amelyeket magukénak éreznek. Érdekes színfoltja a városrésznek az 

aluljáró közvetlen szomszédságában található alig 4 hektáros Csilléri telep. Az 1960-as évek 

elején épült többemeletes lakóépületek környezete mára barátságos, zöld jelleget öltött. 

A városrész két alközponttal rendelkezik. A Hunyadi János tér a családi házas övezet 

természetes centruma. A tér intézményei központ szerepét (középiskola, általános iskola, 

egészségház) és megjelenését tekintve joggal tekinthető valódi városrészi alközpontnak. 

A Hunyadiváros északi felében az 1970-es és az 1980-as években felépült 

többemeletes lakóházak környezetében alakult ki a városrész másik alközpontja. A Daróczi 

közben álló oktatási intézmények szomszédságában (a Liszt Ferenc utca mentén) található a 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, a Természet háza, a Kecskemétfilm Kft. egykori 

Hankovszky villából átalakított épülete és a kis Adventista templom. Valódi városrészközpont 

helyett azonban inkább intézményi csoportosulásról beszélhetünk, ugyanis az egyes 

intézményeknek otthont adó épületek egymástól távolabb, önállóan jelennek meg, s nem 

képeznek városképi egységet. 
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Hunyadiváros területéhez tartozik az 1928-ban alapított baromfifeldolgozó. Az 

egykori városszéli telephely ma már zárványként ékelődik a lakóterületek közé. Előnytelen 

városképi megjelenése és igénytelen környezete a szomszédos területeket is leértékeli. 

Hunyadiváros lakóterületi fejlődését a városi köztemető, illetve a katonai repülőtér 

zajvédő zónája korlátozza. Újabb telekalakításra a Görbe utca, valamint a Zsoldos és Tóth 

Árpád utcák térségében van még lehetőség. 

 

Vacsihegyi városrész 

Hunyadivárossal ellentétben a Vacsihegy térségében az igen erőteljes mozaikosság a 

meghatározó. A különböző időpontokban épült lakóterületek egymástól többé-kevésbé 

elkülönülő egységet képeznek és sok tekintetben önálló életet élnek. Egyaránt megtalálhatók 

itt a 20. század eleji városszéli szegénytelepek világát idéző utcák és a közelmúlt módos 

kertvárosi beépítései. A városrész térszervező tengelye és egyben névadója a belváros 

irányába vezető Vacsi-köz. A régebbi családiházas, illetve falusias beépítésű területek 

nagyobb része (Miklovicstelep és a Székelytelep kivételével) a Vacsi-köz keleti oldalán 

található. A Vacsihegyi városrész nyugati oldalát, illetve a Nagy Lajos király körút menti 

sávot újabb építésű, városiasabb megjelenésű lakóterületek uralják (4-8 lakásos 

kistársasházak, sorházak, ikerházak, zártsorú, de önálló telkes beépítés). 

A városrész valódi alközponttal nem rendelkezik. A Nagy Lajos király körút és a 

Vacsi-köz kereszteződésben kialakított kisebb szolgáltatói együttest nem kísérte 

közintézmény (pl.: iskola) építése. A Rózsavölgyi tér alközponti szerepének kiteljesedését 

tovább nehezíti, hogy a városrész egészéhez képest közlekedésileg erősen excentrikus 

fekvésű. Csupán a városrész északi harmadában élőkre bír tényleges vonzó hatással. 

A városrész intézményi ellátottsága hiányos (pl. nincs óvoda, általános iskola, 

közösségi ház). A kiskereskedelmi szolgáltatásokat is mindössze néhány üzlet képviseli 

(Penny és Reál). Általánosságban elmondható tehát, hogy a helyben élők a szolgáltatások 

zömét a városrészen kívül veszik igénybe. 

A városrész jelentős lakóterület-fejlesztési tartalékokkal rendelkezik. A Budai út felőli 

oldalon mintegy 50 ha beépítésre szánt terület van kijelölve. 

 

Hosszútávú jövőkép 

Távlati cél egy olyan városszerkezeti egység megteremtése, amely nemcsak egy laza, 

kertes beépítésű peremterülete a városnak, hanem – a klasszikus angol kertvárosi ideáknak 



                 KECSKEMÉT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 

              MMTTAA  RRKKKK  AAllffööllddii  TTuuddoommáánnyyooss  IInnttéézzeett,,  KKeeccsskkeemméétt,,  22000088..  20

 

 

megfelelően – erős városrészi identitással rendelkező, számos tekintetben önálló életet élő 

eleme Kecskemétnek. Bár a körzetet kettévágó vasútvonal a két oldal együttélésének a 

jövőben is komoly akadályát képezi, a két városrész közvetlen közúti összekapcsolása mégis 

jelentős fejlesztési energiákat teremt a körzet egésze számára. A Ceglédi út szolgáltató-

kereskedelmi jellege tovább erősödik és ezzel párhuzamosan sikerül az útvonal városképi 

megjelenésének rendezettebb és színvonalasabb irányú megváltoztatása. Hunyadivárosban az 

erősödő társadalmi aktivitás új közösségi központ építését eredményezi. A Vacsihegyen 

kezdeményezés történik önálló városrészközpont kialakítására, ahol elhelyezhetővé válik egy 

közösségi, kereskedelmi és szolgáltató funkciót magában foglaló épületegyüttes. A Vacsihegy 

elavult beépítésű részei gyorsuló ütemben átépülnek. Komolyan felvetődik a 

baromfifeldolgozó városszerkezetileg igen frekventált helyzetű – ezért idővel mind 

értékesebbé váló – ingatlan-együttesének az újrahasznosítása (pl. kereskedelmi és 

vásárközpont céljára).  

 

Megoldandó feladatok – lehetséges fejlesztések (fejlesztési javaslatok és ötletek) 

• A városi külső körútrendszer kiépítésén belül a Mátyás király körút és a Nagy Lajos 

király körút összekötése, valamint a Nagy Lajos király körút Budai útig történő 

megépítésére 

• A Ceglédi út négysávos kialakítása 

• A Ceglédi utat kísérő sávban – a jövőbeli beépítés egységesebb kialakítása érdekében 

– részletes szabályozási terv készítése 

• A Hunyadivárosban új közösségi központ létesítése (közösségi terek a civil 

szerveződések számára) 

• Vacsihegyen kialakítandó városrészi alközpont helyének meghatározása és 

településrendezési vonatkozásainak rögzítése 

• A Dárdai- és Voelkertelep elavult beépítésű részeinek újraszabályozása, ezáltal 

megteremteni a feltételeket a terület korszerű magánerős átépülésének megindulásához 

• A sportolási és szabadidő-eltöltési lehetőségek bővítése mindkét városrészben 

• A közbiztonság fokozása érdekében helyi rendőrőrs kialakítása a Hunyadivárosban 

• A vasúti pályaudvar szükséges korszerűsítésével párhuzamosan Hunyadiváros és a 

városközpont közvetlen gyalogos-kerékpáros kapcsolatának megoldása (a vágányok 

fölött, vagy alatt kialakított, üzletsorral szegélyezett fedett utcaként funkcionáló 

összekötő építmény) 
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Északi kertvárosi öv 
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● Kertvárosi jelleg, zöldfelületek magas 
aránya 

● Belváros közelsége 
● Megfelelően kiépített közintézményi 

hálózat (Hunyadiváros) 
● Magasan képzett lakosság 
● Aktív helyi közösség 
● Jó közbiztonság 
● Kertvárosias beépítésre alkalmas 

szabad területek (Budaihegy) 

● Hunyadiváros közlekedési elzártsága a 
városközponttól (vasúti pályaudvar) 

● A körzet északi és déli fele között a 
Cegléd-Kecskemét vasútvonal minden 
kapcsolatot elvág  

● A Ceglédi utat és a Mátyás király 
körutat terhelő jelentős átmenő 
forgalom  

● A repülőtér közelségéből adódó 
zajártalom 

● Közösségi terek hiánya (közösségi 
ház) 

● Elöregedett népesség (Hunyadiváros) 
● A Vacsi-közi városrész 

tömegközlekedési feltártsága nem 
megfelelő 

● Az Északi elkerülő út megépítésével 
csökkenthető az átmenő forgalom, 
ezáltal a zaj és környezetszennyezés 

● Szabadidős létesítmények 
létrehozásával a helyi kikapcsolódási 
igények kielégítése 

● Fásítási programmal, közcélú 
zöldfelületek bővítésével a lakók 
komfortérzetének javítása 

● Közösségi terek építésével a 
városrészi identitás erősítése 

● A Nagy Lajos Király körút 
megépülésével a Hegedűs köz 
térségének lakóterületi felértékelődése 

● Ingatlanbefektetői nyomás az 
intenzívebb beépítés érdekében 
(többemeletes társasházak) 

● A Nagy Lajos király körút 
fejlesztésének elmaradásával a 
lakóutcák átmenő forgalmának 
növekedése 

● A tömegközlekedés fejlesztésének 
elmaradásával a magángépjármű-
használat növekedése 

● A Vacsi közi városrészben az 
igényektől elmaradó szolgáltatási 
kínálat nemkívánatos közlekedési 
forgalmat generál  
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4.3. Széchenyiváros 

 
 
A városfejlesztési körzet lehatárolása: 

Budai út – Akadémia körút – Irinyi út – Balaton utca – Nyíri út – Széles köz – Budai út 
 

A városon belüli elhelyezkedés 

A Széchenyiváros fejlesztési körzet a várostest északnyugati részének a Budai út és a 

Nyíri út által határolt keskenyebb sávját foglalja magába. A Budai út az Északi kertváros, a 

Nyíri út pedig a Zöld folyosó irányában képez egyértelmű körzethatárt. Délen a Történelmi 

várostesttől a Lunkányi János - Balaton - Irinyi utca és az Akadémia körút vonala választja el. 

Ez esetben a körzethatár már nem olyan határozott, de az eltérő beépítési jelleg miatt jól 

érzékelhető. A körzet észak felé a távlati belterületi határig (Széles köz) terjed. 
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A városfejlesztési körzet statisztikai adatlapja3 

1. Lakónépesség száma 21 666 fő

2. Lakónépességen belül 0–14 évesek aránya 17,8 %

3. Lakónépességen belül 15–59 évesek aránya 67,8 %

4. Lakónépességen belül 60–x évesek aránya 14,4 %

5. Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív 

korúakon (15–59 évesek) belül 
18,2 %

6. Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és idősebb népességben 18,5 %

7. Lakásállomány (db) 9 470 db

8. Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 0,8 %

9. Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 

(15–59 évesek) belül 
32,8 %

10. Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 
8,9 %

11. Foglalkoztatottak aránya a 15–64 éves népességen belül 64,2 %

12. Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 28,5 %

13. Népességszám (2006) 21 716 fő

14. Kiadott építési engedélyek száma 2004–2007 között, 1000 lakosra 2 db

15. Gépkocsik száma (2008), 1000 lakosra 279 db

16. Szociális segélyek száma (2008) 1000 lakosra 10 db

17. Bűnesetek száma 2001–2007 között, 1000 lakosra 71 db
 

A városfejlesztési körzet általános statisztikai jellemzői 

Annak ellenére, hogy a Széchenyiváros a legkisebb kiterjedésű városfejlesztési körzet, 

a népességszám alapján csak a Történelmi városterület előzi meg. 21666 fős lakossága 

Kecskemét össznépességének ötödét teszi ki. 

A városrész lakosságának korszerkezete valamivel kedvezőbb mint a város átlag. Ez 

elsősorban a 60 évnél idősebb népesség alacsonyabb arányú jelenlétének köszönhető A 

                                                
3 Az adatok forrása: 
   1-12. Központi Statisztikai Hivatal 2001. évi népszámlálása. 
   13-16. Kecskemét MJV Polgármesteri Hivatal, az adatok a geokódolás eredményeit mutatják. 
   17. Kecskeméti Rendőrkapitányság, az adat a geokódolás eredményét mutatja. 
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14,4%-os érték jelentősen elmarad ugyan a Szatellit települések és a Nyugati kertvárosi öv 

arányszámai mögött (11,1 illetve 12,3%), azonban így is a harmadik legalacsonyabb a 

városban. A lakótelep fokozatos elöregedését jelzi, hogy 0-14 éves korosztály aránya ma már 

alig haladja meg a városi átlagot. 

A városrész képzettségi adataiból mindenekelőtt a legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők alacsony aránya (18,2%) tűnik ki, ami az egyik legkedvezőbb a 

városban. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya (18,5%) meghaladja ugyan a városi 

átlagot, azonban relatíve mégis alacsonynak tekinthető a Történelmi városterület és a két 

kertvárosi övezet 21-22%-os értékeihez képest. 

A foglalkoztatottsági mutatók tekintetében Széchenyiváros egyértelműen a 

legkedvezőbb értékekkel rendelkezik a városfejlesztési körzetek között. A foglalkoztatottak 

aránya a 15-64 éves népességen belül kiemelkedően magas (64,2%). Az aktív korúaknak csak 

kevesebb mint harmada (32,8%) nem rendelkezik a rendszeres munkajövedelemmel, s ezen 

belül kifejezetten alacsony a legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya (27,1%). 

Kecskemét lakásállományának kereken 22%-a (9470 lakás) található a városrészben. 

Az alacsony komfortfokozatú lakások száma minimális (0,8%). Egy lakásra jutó 2,3 lakó a 

Történelmi városterület (2,2) után a második legalacsonyabb érték Kecskeméten. Ez a kisebb 

lakásméretekkel és a sok egy- és kétszemélyes háztartással függ össze. 

 

Térszerkezet és területhasználat 

Kecskemét két, övszerű kertvárosi körzetével szemben Széchenyiváros cikkelyszerűen 

ékelődik a városszövetbe. Térszerkezetileg a két szélső határoló útra (Budai és Nyíri út), 

valamint az azokat összekötő két haránttengelyre (Akadémia körút, Március 15. utca) 

támaszkodik. A harmadik fontos, a városrész harmonikus működéséhez nélkülözhetetlen 

keresztirányú összeköttetést a tervezett Károly Róbert körút jelenti, amely a város északi 

külső körútjának a része. 

A Történelmi várostest térszerkezeti adottságai miatt a Széchenyiváros felől a belváros 

elérése nehézkes. Az egykori mezővárosi utcahálózatban északnyugat felé egyedül a mai 

Jókai (régi nevén Budai) utca funkcionált fontos bevezető útként. A Nyíri útnak nincs 

közvetlen városközponti csatlakozása. A Budai út - Jókai utca tengelyen kívül még az Irinyi 

utca - Kápolna utca nyújt közvetlen lehetőséget a városközpont megközelítésére, azonban 

mindkét utca forgalmi kapacitása korlátozott. A központ irányába vezető sajátos „egérútként” 
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működik a Lánchíd utca - Világ utca - Balaton utca - Ady Endre utca által alkotott útvonal, 

amely – lakóutcákról lévén szó – erre a szerepre nem alkalmas. 

A körzet területhasználat alapján két részre osztható. Déli része, a tulajdonképpeni 

lakótelep, szinte tisztán lakófunkciót tölt be. Az északi kertes-tanyás rész jellemzően 

mezőgazdasági használatú, több száz fős helyben lakó népességgel. Ez utóbbi, mintegy 120 

ha kiterjedésű terület térszerkezete kialakulatlan, dűlőúthálózata szabálytalan szerkezetű.  

 

Történeti visszatekintés 

A Széchenyiváros mindössze 40 éves múltra tekint vissza. Területe korábban a 

máriahegyi határrészhez tartozott, amely a város körüli kertségi zóna legjobb adottságú, 

legértékesebb része volt. A kertkultúrának a város életében betöltött fontos szerepe hosszú 

ideig késleltette a város északi irányú terjeszkedését. Csak az 1960-as évek végétől vette 

kezdetét a terület fokozatos kisajátítása és beépítésére. A városközponthoz viszonylag közele 

eső, mezőgazdasági használatú „szabad” területek kedvező lehetőséget kínáltak – a 

Leninváros felépülését követően – az állami lakásépítés folytatására. 

Az 1968-ban induló első építési ütemben az Akadémiai körútig középmagas blokkos 

épületek létesültek, oktatási intézményekkel, szolgáltató alközponttal mintaszerűen 

kiegészítve. A hetvenes években a nagypaneles technológia előretörésével egészen más 

léptékben folytatódott a lakótelep építése. A mennyiségi szemlélet jegyében ebben az 

évtizedben adták át a lakótelepen a legtöbb lakást, s ezt az időszakot képviselik a városrész 

tízemeletes épületei is. A közösségi létesítmények ugyanakkor csak sokéves késéssel követték 

az erőltetett ütemű lakásépítést. Az 1980-as évtizedben már a Március 15. utcától északra 

folytatódtak az építkezések. Itt már csak alacsonyabb, 4-5 szintes házak épültek, megjelent a 

magastető, sőt kísérleti jelleggel az ún. hollandfalusi részen paneles ikerházak is készültek. 

Az 1980-as évek közepétől az állami lakásépítések és lakásberuházások jelentős 

visszaesésével a lakótelep harmadik ütemének építése már nem fejeződött be. Az intézményi 

központ csak torzó maradt. Széchenyiváros új arcát képviselő Hollandfalu továbbfejlesztése is 

megakadt. Az ezredforduló környékén kezdett ismét épülni a városrész. A fejlődés azonban 

lassú és nem kellően összehangolt (néhány társasházas tömb, elszórva családi házak, egyházi 

épületek stb.). 
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Alkörzetek 

Széchenyivárosi lakótelep 

A közel kilencezer lakást számláló Széchenyivárosi lakótelep országos viszonylatban 

is a nagy lakótelepek közé tartozik, s ezáltal azok tipikus problémáit is magán viseli.  

A lakótelep belső szerkezete a korábbi környezeti és térszerkezeti adottságokhoz alig 

alkalmazkodik, mesterségesen kialakított. Az épületek elhelyezése és elrendezése az építési 

idejükre jellemző országos trendeket követei. Az Akadémia körúttól délre a 3-4 lépcsőházas, 

párhuzamos sávházak jellemzőek. Az Akadémia körút és a Március 15. utca között – a 

legkülönfélébb csoportosításban – többféle épülettípus jelenik meg. A beépítési terv szintjén 

jellemző változatosságra törekvés azonban nem volt képes a panelépületek sematizmusát 

ellensúlyozni. A Március 15. utcától északra az épületeknek egy „belső” udvart közrezáró 

keretes elrendezése válik uralkodóvá. 

A lakótelep valódi városrészcentrummal nem rendelkezik. Az Aradi vértanúk tere csak 

jelképesen, az itt található Széchenyi szobor miatt tekinthető a városrész központjának. Az 

oktatási intézmények sem tekinthetők centrumszervező erőnek, mivel rendszerint teljesen 

önállóan jelennek meg a paneltömbök belsejében. Egyedül az első építési ütem során létesült 

városépítészeti egységet alkotó, szolgáltató kisközpont. A későbbi ütemekben hasonlót már 

nem találunk.  

A közterületek jellege és állapota nagy végleteket takar. Az Akadémia körúttól délre a 

gondos parkosítás miatt sokkal barátságosabbnak tekinthető a lakókörnyezet, mint az 1970-

80-as években épült részek, ahol már rendszerint nem maradt elég forrás a közterületek 

színvonalasabb kialakítására. 

Egyre kilátástalanabb helyzet elé állítja a lakótelepet a gépjárművek számának 

folyamatos emelkedése. A kialakítandó parkolóhelyek számát annak idején jóval alacsonyabb 

gépkocsi/lakás arányszám alapján határozták meg. A tömegessé vált autóhasználat mellet ma 

már kevés a rendelkezésre álló parkolóhely, a parkolási helyszükséglet folyamatos 

növekedése már a zöldterületeket fenyegeti. 

Általános lakótelepi probléma, hogy a lakótelepi lakásállomány szerkezete 

rugalmatlan, a lakástípusok száma nagyon korlátozott. A lakások összkomfortosak ugyan, de 

a minimálisra zsugorított alaprajzi méretek mégis diszkomfort-érzetet okoznak. A paneles 

technológiával épült lakóházak elégtelen hőszigetelése, illetve a lakások megoldatlan egyedi 

fűtésszabályozása és hőmennyiségmérése energiapazarláshoz vezet.  
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A lakótelepek további hiányossága, hogy az épületek nem kapcsolódnak kellő 

mértékben a környezetükhöz. Az utcaszinten az épületek általában zártak, a garázsok és tároló 

helyiségek mellett alig találni üzleteket, vagy szolgáltatásokat. 

A lakótelepen élők jelentős számához képest kevés a kulturális programoknak, 

szerveződő egyesületeknek helyet adó közösségi létesítmény. Hasonlón korlátozottak a 

sportolási és szabadidő-eltöltési lehetőségek.  

A lakótelep presztízse az elmúlt évtizedekben folyamatosan csökkent. A 

presztízsvesztés csak részben vezethető vissza objektív okokra (lakáspiaci leértékelődés, 

lakókörnyezeti problémák), szerepet játszott e folyamatban a köztudatba mélyen 

belegyökerező negatív imázs is. A lakótelep nem azonosítható teljesen a hetvenes évek 

betonrengetegével, a valóságos helyzet ennél lényegesen árnyaltabb. A lakótelepi életnek 

ugyanis sokak szerint számos előnye van. Nem véletlen, hogy a közvélekedés ellenére sokan 

igenis szívesen laknak itt. 

Belső-Máriahegy 

Hosszú évtizedek óta a Széchenyiváros „fejlesztési tartalékterületét” képezi, azonban 

120 hektáros kiterjedése miatt tervszerű beépülésének egyenlőre nincs realitása. Belátható 

időn belül elsősorban az ún. Királyok körútja nyomvonaláig terjedő mintegy 20 ha-os 

területrész kertvárosi jellegű kiépülésére lehet számítani. Amennyiben elkészül a Királyok 

körútjának Széchenyivárost érintő szakasza (Károly Róbert körút), a térszerkezetileg eddig 

elzárt belső területek kedvezőbbé váló helyzete lendületet adhat a Széchenyivárosi lakótelep 

városépítészeti lezárásának. A Királyok körútja nyomvonalán kívül eső mintegy 100 ha 

kiterjedésű tanyás területnek csak hosszútávon képzelhető el a fokozatos átépülése. 

 

Hosszútávú jövőkép 

A panelházak energetikai rekonstrukciója és az épületek környezetének rendbetétele 

következtében a széchenyivárosi lakótelep társadalmi megítélése javul. A helyi 

közintézmények felújításakor nagyobb figyelmet fordítanak arra, azok építészetileg is egyéni 

arculatot kapjanak. A szellemes megoldásokat felvonultató épületrekonstrukciók révén az 

intézményi együttesek (bölcsőde, óvoda, iskola) egyedi színfoltjai lesznek a lakótelepnek. A 

lakóépületek homlokzati felújítására összehangolt színtervek alapján kerül sor, ezzel is oldva 

a lakótelep monotonitását. A Világ és a Hitel utcák között elhelyezkedő szolgáltató alközpont 

mind fizikai, mind funkcionális értelemben megújul, és kedvelt közösségi találkozóhelyévé 

válik a környéknek. Az Aradi vértanúk terén civil ház épül, amely egyesületi 
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összejöveteleknek, foglalkozásoknak és rendezvényeknek ad helyett. A teljes Aradi vértanúk 

tere megújul és új lehetőségeket kínál a szabadtéri szabadidő-eltöltésre. A Bolyai Gimnázium 

és a Szentcsalád plébániatemplom környezetében újabb alcentruma alakul ki a városrésznek. 

A lakótelep azon részein, ahol elmaradt illetve hiányos a parkosítás, tervszerű fásításra kerül 

sor. A meglévő zöldfelületek megóvása érdekében – az igények és adottságok 

összehangolásával – újabb parkolóhelyek kerülnek kialakításra. Összességében egy 

változatosabb, tagoltabb, területi egységenként sajátos arculattal és valamelyest önálló 

identitással rendelkező lakótelep kialakítása a cél. 

 

Megoldandó feladatok – lehetséges fejlesztések (fejlesztési javaslatok és ötletek) 

• Az épületállomány hőtechnikai korszerűsítése 

• A lakókörnyezet állapotának javítása, a közterületek környezeti megújítása 

• Közösségi célú intézményfejlesztések, új közösségi centrumok kialakítása 

• A szabadidős lehetőségek számának növelése, a szabadidős és sport célú területek 

illetve létesítmények fejlesztése 

• A Királyok körútjának részét képező Károly Róbert körút megépítése 

• A kulturális élet élénkítése 

• A társadalmi aktivitás ás a civil szerepvállalás erősítése 

• Helyi munkaalkalmak teremtésének elősegítése 

• A lakótelepen belül kerékpárutak hálózatának kialakítása 

• Belső-Máriahegy lakóterületi fejlesztésének előkészítése (közterületek kisajátítása, 

közművek és utak építése, települési alközpont létrehozása) 
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Széchenyiváros 
 

 

ERŐSSÉGEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GYENGESÉGEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEHETŐSÉGEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VESZÉLYEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Megfelelő intézményellátottság 
● Teljes körű infrastruktúraellátottság 
● Kedvező városközponti 

megközelíthetőség 
● Széles ingatlankínálat (családi háztól a 

garzonlakásig) 
● Kedvező korösszetételű népesség, 

magas munkaképes korú lakosság 
● A városi szabadidőközpont és 

arborétum szomszédsága (sportolásra, 
kikapcsolódásra alkalmas 
zöldfelületek) 

 

● A parkolóhelyek számának 
szűkössége 

● A mai igényektől elmaradó színvonalú 
közterületek 

● Szórakozási lehetőségek hiánya 
● Közösségi kapcsolatok hiánya 
● Magas fenntartási költségű 

panellakások nagy aránya 
● Nagy forgalmi terheltség, nagy 

átmenő forgalom 
● Valódi városrészi alközpont hiánya 
● Nagy beépítési sűrűség 

● Fejlődési lehetőségek Máriahegy 
irányában 

● A forgalmi terheltség csökkentése a 
hiányzó városi körútszakaszok 
kiépítésével 

● Közösségi programok szervezésével a 
társadalmi aktivitás növelése 

● A Panelprogram folytatása révén a 
lakásállomány korszerűsödése 

● A közterületek és zöldfelületek 
fejlesztésével vonzóbbá váló városrész 

● A tercier szektorhoz tartozó 
munkahelyek fejlesztése révén új 
munkahelyek kialakulása 

● A kerékpáros és tömegközlekedés 
feltételeinek javításával a magán 
gépkocsihasználat visszaszorítása 

● A Panelprogram forrásainak 
csökkenésével a panellakások 
leromlása (egyes területek 
szlömösödése) 

● A közúthálózat fejlesztésének 
elmaradásával a közlekedési helyzet 
romlása 

● Kecskeméten a zöldmezős lakóterületi 
fejlesztések túlsúlyba kerülésével a 
Széchenyiváros hagyományos 
lakóövezeteinek leértékelődése 

● A fiataloknak szóló programok 
hiányában a deviáns viselkedésformák 
elterjedése 
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4.4. Zöld folyosó 

 
A városfejlesztési körzet lehatárolása 

A városfejlesztési körzet Kecskemét központi belterületébe nyúló részének határai: 

 ● Vízmű út – Izsáki út – Kecskemét-Lajosmizse vasútvonal – Tatár sor – Juhar utca – 

Nyíri út  

A városfejlesztési körzet további részei: 

 ● az Arborétum és a Kápolna-rét, valamint a Nyíri erdő településszerkezeti tervben 

lehatárolt területe 

 ● az arborétum és a Nyíri erdő között elterülő „mezőgazdasági általános fa ültetési 

kötelezettségű tanyás terület” 

 ● a Nyíri erdő, a Kerekegyházi út és a közigazgatási városhatár által közrezárt 

„mezőgazdasági általános tanyás terület” 

 

A városon belüli elhelyezkedés 

A körzet a város két jelentős zöldterületét (Nyíri erdő és Szabadidőközpont-Arborétum 

együttese), illetve a köztük kapcsolatot teremtő mezőgazdasági területsávot foglalja magába. 

A körzet északnyugaton a város közigazgatási határával érintkezik, délen pedig mélyen 
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beékelődik a város beépített területébe, elválasztja a Nyugati kertvárosi lakóövet a város 

központi lakóterületététől. Legdélebbi határa az Izsáki út. Nyugati kertvárosi lakóöv és a 

Nyugati kertségektől a Vízmű út – Hetényi út választja el, kelet felől a Nyíri út határolja. A 

Zöld folyosó sajátossága, hogy a repülőtér körzetén kívül az összes többi fejlesztési körzettel 

kapcsolatban áll. 

 

 A városfejlesztési körzet statisztikai adatlapja4 

1. Lakónépesség száma 1 528 fő

2. Lakónépességen belül 0–14 évesek aránya 23,0 %

3. Lakónépességen belül 15–59 évesek aránya 60,8 %

4. Lakónépességen belül 60–x évesek aránya 16,2 %

5. Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív 

korúakon (15–59 évesek) belül 
 %

6. Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és idősebb népességben  %

7. Lakásállomány (db) 589 db

8. Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 20,2 %

9. Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 

(15–59 évesek) belül 
40,3 %

10. Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 
 %

11. Foglalkoztatottak aránya a 15–64 éves népességen belül  %

12. Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya  %

13. Népességszám (2006) 719 fő

14. Kiadott építési engedélyek száma 2004–2007 között, 1000 lakosra 95 db

15. Gépkocsik száma (2008), 1000 lakosra 331 db

16. Szociális segélyek száma (2008) 1000 lakosra 17 db

17. Bűnesetek száma 2001–2007 között, 1000 lakosra 387 db
 

 

                                                
4 Az adatok forrása: 
   1-12. Központi Statisztikai Hivatal 2001. évi népszámlálása. 
   13-16. Kecskemét MJV Polgármesteri Hivatal, az adatok a geokódolás eredményeit mutatják. 
   17. Kecskeméti Rendőrkapitányság, az adat a geokódolás eredményét mutatja. 
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Térszerkezet és területhasználat 

A körzet Kecskemét két régi, közel párhuzamos dűlőútja (a Hetényi és Nyíri út) között 

helyezkedik el. Térszerkezete követi a hosszú, keskeny területi kiterjedésből adódó 

adottságokat, azaz elsősorban hosszanti irányú utakra támaszkodik. Kivételt csak a körzet déli 

része jelent, ahol két városi körútszakasz jelenti a fő közlekedéshálózati elemet (Csabay Géza 

körút és III. Béla körút). A Csabai Géza körút a körzet intézményi területeit tárja fel, míg a 

III. Béla körút (egyetlen lecsatlakozási lehetőséggel) csak átszeli a Zöld folyosót. A Nyíri 

erdő térsége elsősorban a Kecskemét-Hetényegyháza-Kerekegyháza útról közelíthető meg. A 

Zöld folyosó keleti felének feltártsága a Nyíri út külterületi szakaszának kiépítettlensége miatt 

nem megoldott. A Ladánybenei útról történő megközelítés körülményes. 

A Zöld folyosó jelenlegi területhasználatában az erdőterület mellett a mezőgazdasági 

szántóterület a meghatározó. Beépített terület csak a legdélebbi részén található, mintegy 70 

hektár kiterjedésben 

 

Történeti visszatekintés 

A Nyíri erdő térsége korábban a kecskeméti határ buckákkal tagolt, homokpuszta-

gyepekkel és cserjés-ligetes erőfoltokkal tarkított területe volt. Később a természetes 

vegetáció fokozatosan visszaszorult. A jelenlegi Nyíri erdőnek már csak töredékét alkotja a 

korábban jellemző homokpusztai tölgyes ligeterdő, nagyobb része telepített fás vegetáció.  

A városfejlesztési körzet legidősebb épületegyüttesét a Rudolf laktanya képviseli. A 

19. század végén az Izsáki út mellett épült lovassági laktanya egészen 1991-ig a őrizte meg 

eredeti funkcióját. A megürült és időközben műemlékké nyilvánított épületeket azóta sem 

sikerült hasznosítani. 

A körzet szabadidős funkciói is régebbi múltra tekinthetnek vissza. A Széktói lapost 

elfoglaló természetes tó partján a város már 1926-ban nyári fürdőt létesített. Az 1948-49-ben 

lecsapolt tó helyén épült ki a városi strandfürdő, amely 1977-ben termálmedencékkel bővült, 

2003-tól pedig élményfürdőként és csúszdaparkként üzemel. 

Itt épültek fel a város legfontosabb sportlétesítményei is. A stranddal szemközt 1962-

ben avatták fel a Széktói Stadiont. Korszerűsítésére 2002-ben került sor. Az Izsáki úton 1968-

ban felépült fedett uszoda a maga korában korszerűnek számított, de időközben eljárt felette 

az idő. Jövője kérdéses. 2007-ben készült el az új Városi Sportcsarnok, amely régi 

hiányosságát oldotta meg a városnak. 



                 KECSKEMÉT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 

              MMTTAA  RRKKKK  AAllffööllddii  TTuuddoommáánnyyooss  IInnttéézzeett,,  KKeeccsskkeemméétt,,  22000088..  33

 

 

Az előbbi területektől északra, a Lajosmizsei vasút és a Nyíri út közötti területen 

1976-ban kezdődött meg a Szabadidőközpont kialakítása. A város lakossága előtt a 

nyolcvanas évek közepén nyílt. Az 1986-ban alapított arborétum szakmai sikertörténetnek 

tekinthető. Természeti, környezeti, és rekreációs értékei vitathatatlanok.  

A körzet szabadidős és sport funkcióihoz szinte természetes módon társítható az 

egészségügy. Az ún. régi megyei korház izsáki úti telephelyének előzményei még a második 

világháború előtti időkre nyúlnak vissza. A megyei korház nyíri úti új központja 1980-ban 

készült el, s mára – a folyamatos fejlesztések nyomán –sokoldalú egészségügyi centrummá 

vált. 

 

Elkülönülő területi egységek 

Nyíri erdő 

A város legnagyobb egybefüggő erdőterülete. Kiterjedése több mint 1200 hektár. 

Ebből mintegy 100 hektáros mogyorós tölgyes állomány természetvédelem alatt áll. 2003 óta 

működik itt az iskolás korosztály természetszeretetének és környezetbarát szemléletének 

kialakítását szolgáló Vackor Vár Erdei Iskola. Az erdőben tanösvény több vadászház és 

kápolna is található. 

Zöld folyosó 

A nyíri erdő és az arborétum között mintegy 8 km hosszú és 1-1,5 km széles 

mezőgazdasági hasznosítású terület a környezetéhez képest kedvezőbb talajadottságainak 

köszönhetően máig megőrizte gyéren lakott, mezőgazdasági jellegét. A korábban nagyüzemi 

művelésű földterületek a privatizáció során felaprózódtak és magántulajdonba kerültek. A 

tulajdonosok – különösen a városközeli részeken – a terület beépíthetőségét szeretnék elérni. 

A magán- és közösségi érdekek ütközése már egy évtizede húzódó konfliktust eredményezett, 

ami a Zöld folyosó meghiúsulásának veszélyét is magában hordozza. 

Arborétum, Szabadidőközpont és intézményi területek 

A 62 hektáros arborétum, az 1713-ban épült Mária kápolna, valamint a helyi 

természeti védelem alatt álló Kápolna rét egyre népszerűbb kirándulóhelye a város 

lakosságának. Az arborétum azonban nemcsak a természetbeni kikapcsolódás lehetőségét 

szolgálja, hanem termőhely-állékonysági és meteorológiai vizsgálatok, valamint madártani 

megfigyelések színhelye is egyben. 

A több mint 120 hektár kiterjedésű szabadidőközpont területének felét erdő, negyedét 

pedig egy 20 és egy 14 hektáros tó foglalja el. A Kecskemét-Lajosmizse vasút túloldalán, a 
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vízmű „védterületen” további két, egyenként 10 hektáros tó található. A vízben szegény tájon 

fekvő város számára különösen nagy értéket képvisel az összesen mintegy 50 hektár 

kiterjedésű vízfelület. 

Az alkörzethez tartoznak a város legfontosabb sportlétesítményei (fedett uszoda, 

sportcsarnok, stadion), továbbá itt található az élmény- és termálmedencékkel, csúszdaparkkal 

rendelkező Széktói Strand és mellette a háromcsillagos Szauna Hotel. A sport és szabadidős 

célú létesítményeket a megyei korház 12 hektáros egészségügyi centruma és a szintén 12 

hektáron elterülő egykori lovassági laktanya (Rudolf laktanya) épületkomplexuma egészíti ki. 

 

Hosszútávú jövőkép 

A Zöld folyosó – nevéhez méltón – a jövőben egységes zöldfelületi rendszert jelenik 

meg a város határában. A jelentős kiterjedésű biológiailag aktív zöldterület nagymértékben 

hozzájárul az egészségesebb városi klíma kialakulásához. A leggyakoribb szélirány felől 

állandó talajfedettséget biztosít és megköti a szálló port. A párologtatás révén hőt von el a 

környezetéből, hűtve azt. A város burkolt felületeihez képest kialakuló több fokkal 

alacsonyabb levegőhőmérséklet elősegíti a város és környezete között a természetes légkörzés 

megindulását, ezáltal a hűvösebb, páradúsabb és tisztább levegő városba jutását. 

Az egészségesebb és kellemesebb városi klíma kialakításán túl a Zöld folyosó széles 

lehetőséget biztosít a városi lakosság aktív szabadidő-eltöltésére, valamint komoly turisztikai 

vonzerőt is képez. Az itt csoportosuló sportcélú és kikapcsolódást szolgáló létesítmények 

(strandfürdő, stadion, uszoda, sportcsarnok, szabadidőközpont, arborétum) már ma is nagy 

tömegeket vonzanak. Újabb fejlesztések révén nemcsak növekszik a meglévő létesítmények 

kihasználása, de a jelenleginél sokkal komplexebb és sokoldalúbb tevékenységi kör szolgálja 

majd a város lakosságát és az idelátogató turistákat. 

A körzet északi területei a természetközeli zöldturizmus és lovas turizmus számára 

kínálnak kedvező lehetőséget. Az itt már jelenleg is működő lovas központokhoz kapcsolódva 

a lovas sport számos válfaja meghonosítható. A helyi hagyományok felkarolásával és 

színvonalas lovardák, fogathajtó pályák, lovastúra útvonalak kiépítésével országos vonzással 

rendelkező lovas bázis kialakításának is van realitása. A nyíri erdő délkeleti előterében a 

terület adottságai golfcentrum számára is ideálisak (jó megközelíthetőség, kellemes 

környezet, változatos felszín, jó talajadottságok). A lovaglás, a golf és a kiegészítő 

szolgáltatások együtt már népes, jól fizető vendégkör vonzására képesek, ami biztosítja a 

hosszútávon is a nyereséges működést. 
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Lehetséges fejlesztések 

• A meglévő élményfürdő lefedése 

• Új sportuszoda és vízicentrum építése 

• A Szauna Hotel fejlesztése 

• A termálvízre alapozva új ötcsillagos gyógyszálló építése 

• A Széktói sportcentrum továbbfejlesztése. Ennek keretében a jelenlegi fedett uszoda 

jégcsarnokká alakítása 

• A Rudolf laktanya értékmegőrző fejlesztése. A tiszti és legénységi épületek műemléki 

felújítása és oktatási-szakképzési jellegű hasznosítása. Az egykori istállók 

kereskedelmi célú hasznosítása. 

• A Szabadidőközpont funkciógazdagítása (sportlétesítmények elhelyezése) és közpark 

jellegű fejlesztése 

• Tájtörténeti park létrehozása 

• A Nyíri erdőben a rekreációs célú közösségi hasznosítás kiterjesztése 

• A Zöld folyosó pozitív városökológiai hatásának kiteljesedéséhez elengedhetetlen a 

város „lélegző felületeinek” növelése, tudatosan tervezett és ütemezett 

növénytelepítéssel 
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Zöld folyosó 
 

 

ERŐSSÉGEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GYENGESÉGEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEHETŐSÉGEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VESZÉLYEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

● A város életében meghatározó 
sportlétesítmények: Városi 
Sportuszoda, Városi Sportcsarnok, 
Széktói Stadion 

● A megye legnagyobb egészségügyi 
komplexuma (Megyei Korház) 

● A műemléki védelem alatt álló Rudolf 
laktanya 

● A város legnagyobb kiterjedésű 
erdőterülete (Nyíri erdő) 

● Csaknem 200 ha értékes közcélú 
zöldterület: Szabadidőközpont és 
Arborétum 

● Nagy kiterjedésű mesterséges 
vízfelületek 

● A városi sportuszoda épülete 
elhasználódott, korszerűtlenné vált 

● A Széktói élményfürdő téli 
üzemeltetésre nem alkalmas 

● A Megyei Korház hatékony 
működését megnehezíti a korszerűtlen 
Izsáki úti telephely 

● A Tó Hotel bezárása 
● A Szabadidőközpont lehetőségei 

kihasználatlanok 
● Az Arborétum és a Nyíri erdő között 

fatelepítésre kijelölt terület 
legnagyobb része magántulajdonban 
van 

 

● Új, mindent igényt kielégítő, 
költséghatékonyan üzemeltethető 
sportuszoda építése 

● A Széktói fürdőt nyereségessé tétele 
érdekében fedett élménymedencék 
kialakítása  

● A Megyei Kórház Nyíri úti 
telephelyének komplex egészségügyi 
centrummá fejlesztése 

● A terület kedvező idegenforgalmi 
adottságait kihasználó ötcsillagos 
szálloda építése 

● A kiskunsági lovas hagyományokra 
építő lovas centrum létrehozása 

● A változatos környezeti adottságokat 
kihasználó golfcentrum építése

● A régi sportuszoda 
újrahasznosításának bizonytalansága 

● A Rudolf laktanya területének 
hasznosítása során az építészeti 
értékek háttérbe szorulása 

● A fejlesztések során a zöldterületek 
csökkenése 

● A földtulajdonosok ellenérdekeltsége 
a zöldterületi fejlesztésekben 
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4.5. Nyugati kertvárosi öv 

 
A városfejlesztési körzet lehatárolása 

Vízmű út – Könyves Kálmán körút – Halasi út – a hatályos Településrendezés 

Tervben meghatározott „távlati belterületi határ” vonala – Korhánközi út – a Nyugati elkerülő 

út Homokbányai „alatt” tervezett nyomvonala – Kadafalvi út – M5 autópálya – Dunaföldvári 

út – Nyugati elkerülő út – Vízmű út 

 

A városon belüli elhelyezkedés 

A városfejlesztési körzet Kecskemét központi várostestnek a Vízmű utca – Könyves 

Kálmán körút vonalától nyugatra fekvő területeit foglalja magába. A körzet határát a többi 

oldalról a tervezett belterületi határ alkotja. Az Északi kertvárosi lakóövvel ellentétben a 

Történelmi várostesttel nem alkot közvetlen egységet, attól részben a Zöld folyosó, részben a 

Déli fejlesztési körzet ipari területei választják el. Ez a sajátos helyzet az egyik indoka annak, 

hogy önálló városfejlesztési körzetként jelenik meg a terület. A másik lényeges ok, hogy több 

mint 150 ha fejlesztési területtel rendelkezik, ami a jövőben akár 6-7000 ember számára 

nyújthat kertvárosi otthont. Ezzel a Nyugati kertvárosi lakóöv hasonló nagyságú 

városfejlesztési körzeté válna, mint az északi társa. 
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A városfejlesztési körzet statisztikai adatlapja5 

1. Lakónépesség száma 8 671 fő

2. Lakónépességen belül 0–14 évesek aránya 18,2 %

3. Lakónépességen belül 15–59 évesek aránya 69,6 %

4. Lakónépességen belül 60–x évesek aránya 12,3 %

5. Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív 

korúakon (15–59 évesek) belül 
19,0 %

6. Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és idősebb népességben 21,5 %

7. Lakásállomány (db) 2 792 db

8. Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 9,1 %

9. Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 

(15–59 évesek) belül 
36,7 %

10. Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 
11,2 %

11. Foglalkoztatottak aránya a 15–64 éves népességen belül 60,1 %

12. Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 23,4 %

13. Népességszám (2006) 8 614 fő

14. Kiadott építési engedélyek száma 2004–2007 között, 1000 lakosra 14 db

15. Gépkocsik száma (2008), 1000 lakosra 410 db

16. Szociális segélyek száma (2008) 1000 lakosra 10 db

17. Bűnesetek száma 2001–2007 között, 1000 lakosra 83 db
 

A városfejlesztési körzet általános statisztikai jellemzői: 

A lakosszámot tekintve (8670 fő) a közepes népességű városfejlesztési körzetekhez 

tartozik. Az itt élő lakosság korstruktúrája kedvezőnek tekinthető. Bár a 0-14 éves korosztály 

aránya csak kismértékben haladja meg a városi átlagot, azonban a 60 évesnél idősebb 

lakosság számaránya (12,3%) a második legalacsonyabb a városfejlesztési körzetek között. 

                                                
5 Az adatok forrása: 
   1-12. Központi Statisztikai Hivatal 2001. évi népszámlálása. 
   13-16. Kecskemét MJV Polgármesteri Hivatal, az adatok a geokódolás eredményeit mutatják. 
   17. Kecskeméti Rendőrkapitányság, az adat a geokódolás eredményét mutatja. 
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A lakosság képzettségét tekintve a körzet a harmadik legkedvezőbb mutatókkal 

rendelkezik, ami egyaránt igaz a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 

arányára és a felsőfokú végzettségűek arányára. 

Az aktív népességen belül a foglalkoztatottak részesedése (60,1%) meghaladja a 

városi átlagot, a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya (36,7%) pedig kissé 

elmarad attól. Kedvezőnek mondható a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező, 

legfeljebb általános iskolai végzettségű lakosok aránya (11,2%).  

A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (23,4 %) mindössze kétharmada a városi 

átlagnak (34,7%), ami a második legkedvezőbb érték a városban. 

A vizsgált városfejlesztési körzetben található a kecskeméti lakásállomány 6,5 %-a, 

azaz 2792 lakás. Eszerint egy lakásra 3,1 lakos jut, ami az egyik legmagasabb érték a 

városban. Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya a városfejlesztési körzetek között itt a 

legalacsonyabb, mindössze 9,1 %. 

 

Térszerkezet és területhasználat 

Jelenleg a városfejlesztési körzet térszerkezetileg inhomogén, egymástól elszigetelt 

területi egységekből tevődik össze, az egyes városrészek között laza a kapcsolat. A körzet 

csak részben rendelkezik saját belső gerincúthálózattal. A területet feltáró utak többsége az 

országos közúthálózat részét képezi, s ennek megfelelően elsődleges szerepük nem a körzeten 

belüli forgalom szervezése, hanem az átmenőforgalom lebonyolítása. Petőfiváros régebbi 

építésű része és Alsószéktó nagyobbik fele közlekedésileg az Izsáki útra fűződik fel. 

Petőfiváros újabb építésű területei és Szeleifalu számára viszont a Vízmű utca, illetve 

Könyves Kálmán körút a természetes gyűjtőút.  

A körzet területhasználatában a lakófunkció a meghatározó, de nem egyeduralkodó. 

Az ún. kadafalvi háromszög már jelenleg is erős kereskedelmi pólus, melynek további 

erősödése prognosztizálható. A homokbányai volt szovjet laktanya területének hasznosítása 

ma még számos nyitott kérdést vet fel. A korábban tervezett intézményi hasznosítás (főiskolai 

campus) mára elvesztette realitását. A 70-ha-os együttesből a kadafalvi úttal határos 20 ha 

előreláthatóan a szomszédos hipermarkethez kapcsolódó kereskedelmi funkciót fog kapni. A 

fennmaradó (még hasznosítatlan) területen is a gazdasági-szolgáltató funkció erősítése lenne 

kívánatos (pl. innovációs park). 
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Történeti visszatekintés 

A körzet területe történetileg a város nyugati határában kialakult szőlős-kertes zónához 

tartozott. A Vízmű utca - Könyves Kálmán körút vonala egykor természetföldrajzi 

választóvonal volt. A kertészeti tevékenységre alkalmas, magasabb fekvésű homokfelszínt 

választotta el a város felőli oldal szikes laposától. E választóperem mentén jelentek meg a 

múlt század elején az első rendezetlen utcák. Tervszerű lakóterület-fejlesztésre először a 

hatvanas években Könyves Kálmán körút térsége térségében került sor. Az 1970-es évek 

második felében vette kezdetét az Izsáki úttól északra elterülő későbbi Petőfiváros építése. A 

több ütemben kiépülő városrész napjainkban éri el végleges kiterjedését (több mint 1500 

lakás). Az 1980-as 90-es évek fordulóján az Izsáki út déli oldalán is megkezdődött a 

telekalakítás, de 230 építési telek kialakítása után a magas kisajátítási költségek miatt a 

folyamat megakadt. Az újabb építkezések legkevésbé a Szeleifalu térségét érintették. Itt az 

1990-es években mintegy 50 építési telket értékesítettek a Mérleg utcától nyugatra. 

 

Alkörzetek 

Petőfiváros 

Az Izsáki úttól északra elhelyezkedő Petőfiváros erdősávok mögé húzódó összefüggő 

lakóövezet. A lakóövezeti jelleget erősíti, hogy mindenfajta átmenő városi forgalom elkerüli. 

A városrészben a családiházas beépítés dominanciája mellett sorházak és ikerházak is 

megtalálhatók. A lakókörnyezet jellege alapján az egyes építési fázisok területileg is jól 

elkülönülnek. Az 1990 előtt kiépült, Szüret utcától nyugatra eső területeken a nagyobb telkek 

(átlagosan 800 m2) és lazább beépítés jellemző. Az 1990 után kialakított, Vízmű út felé eső 

részeken már kisebb telekméret (500-600 m2) és intenzívebb beépítés jellemző. A városrész 

kezdetben központ és intézmények nélkül épült. Az általános iskolát csak 1989-ben adták át. 

Ma az iskola környéke tekinthető a városrész központjának, de valódi, teljes értékű városrészi 

alközpontról nem beszélhetünk. A helyi lakosságot kiszolgáló alapvető oktatási és 

egészségügyi intézményeken kívül (iskola, óvoda, háziorvosi rendelő, gyógyszertár) egyedül 

az 1990-óta itt működő SOS gyermekfalu képvisel olyan kiegészítő funkciót, ami már városi 

léptékű. 

Alsószéktó 

Az Izsáki út és a Kecskemét-Fülöpszállás vasút között elhelyezkedő lakó-, illetve 

tanyás terület nem tekinthető teljes értékű, önálló városrésznek. Külön alkörzetként történő 

lehatárolását elsősorban elszigeteltsége indokolja, sem Petőfivároshoz, sem Szeleifaluhoz 
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nem kapcsolódik. Homokbánya irányában jelentősebb kiterjedésű (30 ha) lakóterületi 

fejlesztésre van lehetőség. A belterületbe ékelődő tanyás térség mielőbbi kertvárosi 

átalakulását kedvező térszerkezeti elhelyezkedése teszi különösen indokolttá. 

Szeleifalu 

Kis kiterjedése ellenére saját városrészi identitással rendelkező lakóterület. Magja a 

20. század elejére jellemző peremvárosi szegénytelep képét mutatja. Az öreg, falusias házak 

lakói között ma is nagy számban találni szociálisan rászoruló családokat. Az 1960-as években 

történt lakóterület-fejlesztés már a kertvárosias jellegét erősítette. A városrészt nyugati 

irányban a Mérleg utca zárja le. A Mérleg utca túloldalán felépült új családiházas tömbök már 

az Alsószéktói tanyák kertvárosi átépülésének előfutáraiként tekinthetők. 

Alsószéktói tanyák 

Mintegy 120 ha kiterjedésű és közel 800 lakost számláló külterületi határrész. A 

lakóingatlanok a területet keresztülszelő Kiskörösi út mentén sűrűsödnek. A terület belső 

dűlőúthálózata teljesen rendezetlen, nőtt jellegű. Kertvárosi átépülése csak hosszútávon 

várható. 

Homokbánya és „Kadafalvi háromszög” 

Ide tartozik az egykori szovjet laktanya több mint 50 ha-os ingatlanegyüttese, valamint 

a Dunaföldvári út, Kadafalvi út és az autópálya által közrezárt 30 ha-os terület. Az egykori 

katonai ingatlanokból az elmúlt másfél évtized alatt mindössze néhány épületet sikerült 

(részben oktatási, részben lakófunkció céljára) hasznosítani. A Kadafalvi háromszögben 

1998-ban megnyílt bevásárlóközpont 2002 óta működteti az Auchan csoport (2005 óta 

tulajdonosként). Kedvező közlekedési adottságai miatt a kereskedelmi, illetve gazdasági 

szolgáltató funkció további térnyerése várható. 

 

Hosszútávú jövőkép 

Az egymástól jelenleg erősen elkülönülő városrészek között a jövőben erősebbé 

válnak a közlekedési és funkcionális kapcsolatok. Megépülnek a városrészt átszelő forgalmas 

utakat tehermenetesítő elkerülők. A városrészi gyűjtő utak hiányos rendszere új hálózati 

elemekkel egészül ki. Az Izsáki úttól délre – tervszerűen és ütemezetten – új családi házas 

lakóterületek épülnek. A dinamikusan növekvő lakosság alapellátási igényeinek kielégítésére 

új közintézmények létesülnek és bővül a helyben igénybe vehető lakossági szolgáltatások 

köre. Az elöregedő Szeleifalu környezeti és közterületi rehabilitációja sikeresen gátolja meg a 

városrész szociális „lecsúszását”. A „Kadafalvi háromszög” térségében rendezett 
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kereskedelmi-szolgáltató városkapu alakul ki, amelyhez a Homokbánya területén technológiai 

és szolgáltató park társul. 

 

Megoldandó feladatok – lehetséges fejlesztések (fejlesztési javaslatok és ötletek) 

• A Nyugati elkerülő Hetényegyházi út és Dunaföldvári út között húzódó szakaszának 

kiépítése. Ezzel egyrészt csökkenne az Izsáki út forgalmi terhelése, másrészt 

jelentősen javulna a Felsőszéktói tanyák megközelíthetősége, ami az itt tervezett 

lakókertes fejlődés megindulásához elengedhetetlen. 

• A Nyugati elkerülő Dunaföldvári úttól délre tervezett szakaszának megvalósítása, 

amely hozzájárul a Könyves Kálmán körút tehermentesítéséhez, egyúttal feltárja az 

autópálya és a belterületi határ között elterülő, közlekedésileg elszigetelt területeket. 

• Kecskemét nyugati kapuját képező Dunaföldvári út térségére részletes szabályozási 

terv készítése, ami a fejlődő kereskedelmi-szolgáltató pólus rendezett és színvonalas 

városképi megjelenésének elengedhetetlen feltétele. 

• A homokbányai ingatlanegyüttes technológiai-innovációs parkként történő 

hasznosítása. Erre a feladatra önálló gazdasági társaság létrehozása, amely pénzügyi 

befektető bevonásával fejleszti és működteti a parkot. 

• Az Izsáki út érintett szakaszának (Vízmű úttól az autópályáig) négysávossá bővítése 

• Alsószéktó lakóterületi fejlesztését lehetővé tevő közterületi kisajátítások és 

közműfejlesztések elvégzése 

• Az alsószéktói lakóterület-fejlesztéssel összefüggésben alközpont kijelölése, később 

iskola, óvoda, bölcsőde építése 

• A Szeleifalu térségét kiszolgáló orvosi rendelő, gyógyszertár, kisposta létesítése 

(figyelembe véve a majdani alsószéktói alközpont kialakítását is) 

• A helyi munkalehetőségek bővítése érdekében az itt élőket nem zavaró (akár termelő, 

akár szolgáltató) kisvállalkozások megtelepítése, illetve ehhez a rendezési tervi 

feltételek megteremetése) 

• Petőfivárosi identitás erősítése a helyi társadalmi aktivitás és civil szerepvállalás 

ösztönzése révén (közösségi programok minden korosztálynak) 

• A Szeleifaluban a közbiztonság javítás érdekében helyi rendőrőrs létrehozása (körzeti 

megbízott) 
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Nyugati kertvárosi öv 
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VESZÉLYEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
● Kedvező korösszetételű, képzett 

lakosság 
● Magas presztízsű lakónegyedek (pl.: a 

Vízmű út és a Szüret utca között) 
● Kertvárosi fejlesztésekre alkalmas, 

frekventált elhelyezkedésű területek 
(az Izsáki és a Korhánközi út között) 

● Közvetlen autópályakapcsolat 
● Sokoldalú hasznosításra alkalmas 

Homokbányai ingatlan-együttes 

● A városrészt terhelő jelentős átmenő 
forgalom 

● Az Izsáki út szűkös forgalmi 
kapacitása 

● A tömegközlekedési feltártság 
hiányosságai 

● A szomszédos lakóterületek 
indokolatlanul erős elkülönülése 

● A Homokbányai ingatlanegyüttes 
elhanyagolt állapota 

● A Szeleifalun belül egy tömbben élő 
roma lakosság 

● Az intézményi ellátottság tekintetében 
erős belvárosra utaltság 

● Kisajátítást és területelőkészítést 
követően a város egyik legjobb 
adottságú új kertvárosi övezet 
alakítható ki az Izsáki és Korhánközi 
út között 

● Közterület-szabályozás után a 
Korhánközi úttól délre eső tanyás 
terület alkalmassá válik lakóterületi 
fejlesztésre 

● A Kreatív Tudásközpont 
megvalósulásával Homokbánya az 
innováció fontos bázisává válhat 

● A Kadafalvi út mentén tervezett 
fejlesztések révén a város egyik 
meghatározó kereskedelmi pólusa 
alakulhat itt ki

● A nyugati elkerülő út kialakításának 
elhúzódása esetén a körzet belső útjain 
állandósuló forgalmi zsúfoltság 

● Az etnikai integráció elmaradásával a 
Szeleifalu társadalmi megítélésének 
romlása 
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4.6. Déli városrészek 

 
A városfejlesztési körzet lehatárolása 

Izsáki út – Kecskemét-Lajosmizse vasútvonal – Kecskemét-Fülöpszállás vasútvonal – 

Kecskemét-Szeged vasúti fővonal – Szolnoki út – Békéscsabai út – Reptéri út – Mészöly 

Gyula út – Déli elkerülő út – 541 számú út – Halasi út – Könyves Kálmán Körút – Izsáki út 

 

A városon belüli elhelyezkedés 

A városfejlesztési körzet Kecskemét központi belterületének déli részére terjed ki. 

Északi határát az Izsáki út, a Történelmi Várostestet keretező vasútvonalak, valamint a 

Szolnoki és Békéscsabai út képezi. A nyugati kertvárosi körzettől a Könyves Kálmán körút 

választja el. Déli irányban egészen a Déli elkerülő útig terjed. A körzetben található a város 

gazdasági területeinek döntő hányada, továbbá Műkertváros, Rendőrfalu és Kósafalu 

lakónegyedek.  
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A városfejlesztési körzet statisztikai adatlapja6 

1. Lakónépesség száma 9 999 fő

2. Lakónépességen belül 0–14 évesek aránya 14,9 %

3. Lakónépességen belül 15–59 évesek aránya 66,1 %

4. Lakónépességen belül 60–x évesek aránya 19,0 %

5. Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív 

korúakon (15–59 évesek) belül 
27,7 %

6. Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és idősebb népességben 9,5 %

7. Lakásállomány (db) 3 623 db

8. Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 15,3 %

9. Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 

(15–59 évesek) belül 
36,3 %

10. Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 
14,4 %

11. Foglalkoztatottak aránya a 15–64 éves népességen belül 59,4 %

12. Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 36,4 %

13. Népességszám (2006) 8 152 fő

14. Kiadott építési engedélyek száma 2004–2007 között, 1000 lakosra 20 db

15. Gépkocsik száma (2008), 1000 lakosra 360 db

16. Szociális segélyek száma (2008) 1000 lakosra 16 db

17. Bűnesetek száma 2001–2007 között, 1000 lakosra 84 db
 

A városfejlesztési körzet általános statisztikai jellemzői: 

A városfejlesztési körzet lakónépessége, annak ellenére, hogy területének nagyobb 

része gazdasági funkciót lát el, megközelíti a 10 ezer főt 

A népességének korösszetétele alapján az elöregedő lakosságú körzetek közé tartozik. 

A 0-14 éves korosztály aránya alig több mint az e tekintetben legrosszabb mutatóval 

                                                
6 Az adatok forrása: 
   1-12. Központi Statisztikai Hivatal 2001. évi népszámlálása. 
   13-16. Kecskemét MJV Polgármesteri Hivatal, az adatok a geokódolás eredményeit mutatják. 
   17. Kecskeméti Rendőrkapitányság, az adat a geokódolás eredményét mutatja. 
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rendelkező Történelmi városterületen. A 60 évnél idősebb lakosság magas arányát csupán a 

Történelmi városterület és az Északi kertvárosi öv múlja felül. 

A népesség képzettségi mutatói kedvezőtlenebbek a kecskeméti átlagnál. Különösen a 

felsőfokú végzettségűek aránya (9,5%) alacsony, messze elmarad mind a Történelmi 

városrész (21,6%), mind a kertvárosi övezetek (22,2, illetve 21,5%) mögött. 

A foglalkoztatottak, illetve a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 

az aktív népességen belül valamivel jobb, mint a városi átlag, lényegében megegyezik a 

Nyugati kertvárosi öv értékeivel. Viszont a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 

között jóval magasabb a szakképesítéssel nem rendelkezők aránya (38,6%). 

A körzet területén 3623 lakás található. Egy lakásra jutó 2,8 lakos meghaladja ugyan a 

városi átlagot (2,5), de jóval elmarad a Szatellit települések és a Nyugati kertváros értékei (3,2 

illetve 3,1) mögött. A lakásállományon belül az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 

(15,3%) átlagos. 

 

Térszerkezet és területhasználat 

A körzet térszerkezetének fő elemeit a városközpont irányú főutak (Izsáki út, Halasi 

út, a régi 5-ös, Mártírok útja, Békéscsabai út) és azokat egymással összekötő körútszakaszok 

(a Könyves Kálmán körút - Szent László körút, a Mindszenti körút - Klebelsberg Kunó utca - 

Mészöly Gyula út, valamint a Szent István körút) alkotják. A közlekedési hálózat sajátossága, 

hogy az egyes körútszakaszok nem találkoznak egymással, és nem képeznek egy egységes 

körútrendszert. 

A városfejlesztési körzet területhasználata összetett. Nagyobbik részén a gazdasági t 

(azon belül is az ipari) hasznosítás dominál, kisebb hányadán pedig kertvárosias illetve 

falusias lakóterület találni. Lakóterületei mind egymástól, mind a város központi részértől 

elkülönülnek.  

 

Történeti visszatekintés 

Mivel a körzet területe – mélyebb fekvése miatt –lakóterület számára kevésbé volt 

alkalmas, ezért évszázadokon át közlegelőként hasznosították. Az első ipari jellegű üzemeket 

a téglagyárak jelentették. A gazdasági telephelyek csoportos megjelenésére először az 1880-as 

években a Külső-Szegedi út és a Matkó út között került sor. Az itteni sertéshizlaló telepek 

kiszolgálására gőzmalom és vasúti szárnyvonal is létesült. A várostól nyugatra először katonai 

laktanyák és gyakorlóterek jelentek meg (Izsáki út), majd 1900-ban megalapították az Első 
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Kecskeméti Konzervgyárat (Kiskőrösi út), amely a város nyugati iparterületének vetette meg 

az alapját. Az 1920-as években a város ellenkező oldalán, a Szolnoki út mentén épült fel a 

város másik nagy konzervgyára, a Platter-féle konzervgyár. 

A szocialista iparosítás első üzemei még a régi laktanyák és téglagyárak területét 

vették birtokba. Ennél fogva, egymástól többé-kevésbé elszigetelten, a városból kivezető utak 

mentén jelentek meg. Kecskemétre ma jellemző laza, néhány fontosabb útra támaszkodó 

iparterületi struktúra az 1970-es években alakultak ki. Ekkor nemcsak a már meglévő üzemi 

területeken belül valósultak meg jelentős fejlesztések (csarnokok, irodaépületek), hanem 

számos új üzemegység épült (pl. a Szolnoki-hegyen a DUTÉP, a Külső Szegedi úton a Petőfi 

Nyomda és a Szerszámgépipari Művek, a Halasi úton a Gabonaforgalmi Vállalat). A gyártó 

tevékenység mellett fokozatosan egyre nagyobb teret nyertek az ún. nem termelő (kiszolgáló, 

termékelosztó, raktározási, fenntartási stb.) tevékenységek, amelyek szintén új telepek sorát 

hozták létre. Mindezek hatására az 1980-as évekre a Kecskemét nagyságát és valós ipari 

szerepét meghazudtoló méretű ipari öv alakult ki a város déli felében. 

A szocialista iparosítás időszakából örökölt terjengős, szabdalt iparterületi struktúra a 

rendszerváltás után sem módosult alapvetően. Az új cégek egy része korábbi telephelyeket 

vett át, és azon belül fejlesztett (Knorr-Bremse, KÉSZ, DDDK). A zöldmezős beruházások 

többsége pedig a körzetet gerincúthálózata mentén szép számmal előforduló beépítetlen 

ingatlanokon valósult meg (Thyssen, Hilti, Phoenix-Mecano, tucatnyi autószalon stb.). 

Térszerkezetileg új elemet a Kecskeméti Ipari Park jelentene a területen, amennyiben 

kiépülése az utóbbi években tapasztalható ütemben folytatódna (Bertrans, Univer, Szilády 

Nyomda, Fornetti fejlesztései). 

 

Alkörzetek 

Nyugati iparterület 

A nyugati iparterület a Déli körzetnek a Történelmi várostest és Nyugati kertvárosi 

lakóöv közé ékelődő része. Az Izsáki út menti sávban az ipari területek mellé jelentős 

intézményi és kereskedelmi funkció is társul. Itt található a Kecskeméti Főiskola Műszaki 

Főiskolai Kara, valamint a KÉSZ Ipari Park. Az építéstechnikai központként működő Kész 

Ipari park 1998 óta viseli az ipari park címet. Területe 13 ha és csaknem 35 ezer m2 

alapterületű üzemi épülettel rendelkezik. 
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A Halasi utat kísérő területsávban egyeduralkodó a gazdasági funkció. A beépítés 

kialakultnak tekinthető. Az itt található üzemi épületek és raktárcsarnokok már több mint 30 

éves múltra tekintenek vissza, és sok esetben a mai elvárásoknak már nem felelnek meg. 

A Wéber Ede és a Kiskőrösi út által közrefogott térség csak az utóbbi másfél 

évtizedben nyerte el mai formáját. A határoló útvonalak mentén megvalósuló fejlesztések 

ellenére (Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete, Rösch Mode Kft.) nagy 

kiterjedésű, nehezen hasznosítható belső területekkel rendelkezik. Itt működik a város egyik 

legnagyobb ipari foglalkoztatója, a Robert Bosch GmbH többségi tulajdonában lévő Digital 

Disc Drives Kft. 

A dinamikusan fejlődő nyugati lakóterületek (Petőfiváros, Alsőszéktó, Kadafalva) és a 

városközpont között egyre nagyobb problémát okoz a szűkös kapacitású összeköttetés. 

Napjainkban a forgalom zöme egyetlen városszerkezeti tengelyre, az Izsáki útra terhelődik. A 

nagyobb potenciális vásárlószám reményében több kereskedelmi beruházás van folyamatban 

illetve tervezés alatt. Az ide települő kereskedelmi létesítmények csak tovább fokozzák az 

útvonal forgalmi terheltségét. Alsószéktó nagyobb arányú lakóterületi fejlesztése már nem 

képzelhető el alternatív közlekedési kapcsolat kialakítása nélkül. Ezt a Wéber Ede utca 

jelenthetné, azonban jelenlegi formájában erre alkalmatlan. A városközponti irányú 

közlekedési kapcsolatok javítása mellett hasonlóan fontos fejlesztési feladat a térségben a 

Csabay Géza körút és a Mindszenti körút kapcsolatának megteremtése. Ezáltal a 

Széchenyivárostól a Műkertvárosig húzódó, lakó- és ipari városrészeket egyaránt felfűző 

körút alakulhatna ki. 

 

Szentlászlóváros 

A Halasi út és a Budapest-Szeged vasútvonal között elhelyezkedő terület igen vegyes 

képet mutat. Jelentős gazdasági telephelyek mellett három különálló lakónegyeddel is 

rendelkezik. A legnagyobb a Halasi út és a Matkói út között elhelyezkedő Rendőrfalu. 

Kiépülése az 1930-as években kezdődött, s az 1960-as években fejeződött be. Utcahálózata 

mértani szerkesztésű, településképe falusias. Népessége megközelíti a 2000 főt. A Szent 

László körút Rendőrfaluval átellenes oldalán található egykori termelőszövetkezeti lakótelep 

ma Kósafalu névre hallgat, és körülbelül 600 lakosnak ad otthont. A legkisebb és egyben a 

légrégebbi múltra visszatekintő településrész az ún. Muszáj. Neve arra utal, hogy az egykor itt 

elterülő vizenyős legelőn kiosztott telkek nem örvendtek nagy népszerűségnek. 
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A városrész közlekedési térszerkezetét két párhuzamos körútszakasz (Mindszenti és 

Szent László körút) és a közöttük kapcsolatot teremtő Halasi, Matkói és Külső Szegedi út 

határozzák meg. Tulajdonképpen az öt megnevezett útvonal mentén sorakozik a városrész 

ipari-gazdasági létesítményeinek szinte mindegyike (Graboplast Zrt. Kecskeméti 

Parkettagyára, Zwack Kecskeméti Pálinka Manufaktúra, STI Petőfi Nyomda Kft., Knorr-

Bremse Fékrendszerek Kft., Univer Product Zrt., Bertrans Zrt., Fornetti Franchise Központ). 

A Mindszenti körút a Szegedi út a Déli elkerülő és a Budapest-Szeged vasútvonal által 

közrefogott, iparfejlesztésre kijelölt terület északi részén helyezkedik el a Kecskeméti Ipari 

Park. Összterülete 56 ha, melyből 27 ha-t a park 1998. évi megalakulását követően értékesített 

az önkormányzat és alakított ki közművesített iparterületeket. Az itt működő vállalkozások 

(Bertrans Zrt., Fornetti Kft., Szilády Nyomda Kft., Univer Product Zrt., stb.) által 

foglalkoztatottak száma eléri az 1400 főt. Az ipari park fejlődését megnehezíti, hogy jelenleg 

nem rendelkezik értékesíthető szabad terület. A szomszédos mezőgazdasági földterületek 

már-már irreálisan magasra felvert ára pedig a város iparterületi fejlesztésit egészen más 

irányokba terelheti. 

Szentistvánváros és Műkertváros 

A terület főbb útjai a városközponti irányú Műkerti sétány, a Mindszenti körutat a 

Békéscsabai úttal összekötő Klebelberg Kunó és Mészöly Gyula út, valamint a város külső 

körútrendszeréhez tartozó Szent István körút. 

Műkertváros 4500 lakójával már a tekintélyesebb kecskeméti lakóterületek közé 

tartozik. Kiépülése az 1970-80-as évekre esik. Nagyobbik felét kertvárosias beépítés jellemzi, 

de a város felé eső részén kisebb társasházak szegélyezik az utcákat. Nevét az 1856-ban 

alapított, majd az 1880-as években városi népkerté alakított mintakertészetről kapta. A 

Műkert területén építették fel 1909-12 között a város Művésztelepét. Ma legjelentősebb 

vonzereje a Vadaskert, amely az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően ismét népszerű 

szabadidős célponttá vált. 

A keleti iparterület kialakulása az 1970-es évek elején megépülő Szent István körúthoz 

köthető. A körút nyugati oldalát már akkoriban szinte teljes egészében elfoglalta a megyei 

építőipari vállalat hatalmas telephelye. A szomszédos területek azonban csak a rendszerváltást 

követően épültek be, amikor több nagy nemzetközi vállalat építette fel itt a gyártóbázisát 

(Thyssen Productions System Kft., Hilti Szerszám Kft., Phoenix Mecano Kecskemét Kft.) 

 

Hosszútávú jövőkép 
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Általános cél a körzet térszerkezeti és funkcionális rendezettségének javítása. A város 

elemi érdeke, hogy ipari területei rendezettek, jól áttekinthetők legyenek, a vállalkozások 

igényeit korszerű és területtakarékos módon elégítsék ki. Ezzel ellentétben Kecskeméten – 

részben történelmi sajátosságoknak köszönhetően – a gazdasági rendeltetésű ingatlanok 

elhelyezkedése, hasznosítása, kialakításuk színvonala rendkívül vegyes képet mutat. A város 

gazdasági területeinek kiterjedése eltúlzott, a városterülethez képest aránytalanul nagy. 

A helyzet javítására a városnak elsősorban közvetett módon van lehetősége. 

Meghatározásra kerülnek azok a területek, amelyek adottságaik alapján a város gazdasági 

életének magterületei és azok, amelyeknek a jövőben más célú hasznosítása is elképzelhető. 

Az építési szabályozás az ipari magterületeken a minél korszerűbb és hatékonyabb termelési 

feltételek kialakítását segíti elő. Azokon a területeken pedig ahol a területhasználat-váltás a 

kívánatos a revitalizáció számára teremti meg a kereteket. 

A város a vállalkozások orientálására olyan területelőkészítő fejlesztéseket végez, 

amivel a korszerű ipari ingatlanok terén kínálatot teremt, és amivel előmozdítja a meglévő 

elavult iparterületi struktúra racionalizálását.  

Új áruházak építését tervező kereskedelmi láncokat a város következetesen 

barnamezős ingatlanfejlesztésekre ösztönzi, ami újabb lendületet ad az elavult ipari területek 

funkcióváltásának.  

 

Megoldandó feladatok – lehetséges fejlesztések (fejlesztési javaslatok és ötletek) 

• az Izsáki út érintett szakaszának (az uszoda és a Vízmű út között) négysávossá 

bővítése 

• Az Izsáki út és a Halasi út között a „harmadik körút” hiányzó szakaszának 

megvalósítása 

• Új tűzoltólaktanya építése 

• A Kecskeméti Ipari Park fejlesztése és bővítése 

- Új területek vásárlása és közművesítése 

- Inkubátorház létesítése 

• Műkertváros alközponti jellegének megerősítése (Gizella tér felújítása, kisposta 

létesítése, zöldség- és gyümölcspiac kialakítása, új közösségi központ építése, a közeli 

gazdasági telephely elhanyagolt területének lakóterület- illetve intézményfejlesztés 

céljára történő hasznosítása) 
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• Műkertvárosban a helyi kulturális élet fejlesztése, a szabadidős lehetőségek körének 

bővítése 

• Műkert zöldövezeti arculatának kialakítása (a helyi lakosság aktív részvételével) 

• Rendőrfaluban egészségügyi centrum (orvosi rendelő és gyógyszertár), valamint 

szolgáltatóház (kispiac, húsbolt, pékség) létesítése 

• Műkertvárost és Rendőrfalut a városközponttal összekötő kerékpárutak építése 

(Csongrádi utca – Műkerti sétány – Mártírok útja, illetve Batthyány utca – Halasi út – 

Halasi úti hobbik) 
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Déli városrészek 
 

 

ERŐSSÉGEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GYENGESÉGEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEHETŐSÉGEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VESZÉLYEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Nagyszámú helyi munkalehetőség 
● Gazdaságfejlesztésre alkalmas 

viszonylag nagy, egybefüggő területek 
● Az országos közlekedési hálózatok 

felől jól megközelíthető 
●  A Kecskeméti Művésztelep műemlék-

együttese 

● Lakóterületeket zavaró tehergépjármű-
forgalom 

● Az egyes lakóterületek egymástól 
távol, elkülönülve helyezkednek el 

●  „Távol a várostól érzés” 
● Elöregedő, alacsony képzettségű 

lakosság, szociális problémák 
● A múltból örökölt ipari területek 

pazarló területhasználata, és 
korszerűtlen épületállománya 

 
 

● Barnamezős rehabilitáció a Nyugati 
iparterületen 

● A Mercedes beruházáshoz 
kapcsolódóan, a terület jobb 
megközelítése érdekében a Déli 
elkerülő (54-es) út és a Szegedi (5-ös) 
út négynyomúsítása 

● A Csabay Géza körút és a Mindszenti 
körút összekötésével az iparterületek 
elérhetőségének javítása 

● A közterületek rendbetételével, 
városszépítő társadalmi akciókkal 
Műkertváros kertvárosi, zöldövezeti 
arculatának megújítása 

● A Művésztelep kulturális szerepének 
erősítése 

● Iparterületi rehabilitáció 
elmaradásával az alulhasznosított, 
lepusztult ipari ingatlanok számának 
növekedése 

● A gyerekszám csökkenése és az 
oktatási intézményhálózat 
átszervezése miatt a helyi óvodák és 
iskolák megszűnése  

● A lakóterületek elöregedése 
● Az ipartelepeket kiszolgáló 

tehergépjármű-forgalom növekedése 
● Az elmaradó környezeti fejlesztések 

hatására Műkertváros kertvárosi 
jellegének beszűkülése  
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4.7. Városkörüli szatellit települések 

 
Szatellit települések felsorolása 

Hetényegyháza 

Kadafalva és Beretvás köz 

Katonatelep 

Matkó 

Méntelek 

Talfája 

 

A városon belüli elhelyezkedés 

A körzetbe Kecskemét hat, a központi településtestétől különálló településrésze 

tartozik. Közülük három, Hetényegyháza, Katonatelep és Kadafalva 1000-5000 fő kötzötti 

népességű, dinamikus népességnövekedést mutató szuburbán település. A másik hármas 

csoport képviselő Matkó, Méntelek és Talfája lassabb népességfejlődéssel jellemezhető, 300-

400 fős kistelepülés. 
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A városfejlesztési körzet statisztikai adatlapja 7 

1. Lakónépesség száma 9 522 fő

2. Lakónépességen belül 0–14 évesek aránya 22,3 %

3. Lakónépességen belül 15–59 évesek aránya 66,6 %

4. Lakónépességen belül 60–x évesek aránya 11,1 %

5. Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív 

korúakon (15–59 évesek) belül 
27,7 %

6. Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és idősebb népességben 11,5 %

7. Lakásállomány (db) 3 017 db

8. Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 14,7 %

9. Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 

(15–59 évesek) belül 
36,0 %

10. Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 
13,9 %

11. Foglalkoztatottak aránya a 15–64 éves népességen belül 61,3 %

12. Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 22,9 %

13. Népességszám (2006) 8 895 fő

14. Kiadott építési engedélyek száma 2004–2007 között, 1000 lakosra 35 db

15. Gépkocsik száma (2008), 1000 lakosra 388 db

16. Szociális segélyek száma (2008) 1000 lakosra 10 db

17. Bűnesetek száma 2001–2007 között, 1000 lakosra 39 db
 

A városfejlesztési körzet általános statisztikai jellemzői: 

A hat „városkörüli település” együttes népessége a 2001. évi népszámlálás alapján 

9522 fő, ami Kecskemét lakosságának 8,8 %-a. 

A körzet népességének korszerkezete igen kedvező. A 0-14 éves korosztály aránya az 

egyik legmagasabb, míg a 60 évesnél idősebbek aránya a legalacsonyabb Kecskemét 

városfejlesztési körzetei között. 

                                                
7 Az adatok forrása: 
   1-12. Központi Statisztikai Hivatal 2001. évi népszámlálása. 
   13-16. Kecskemét MJV Polgármesteri Hivatal, az adatok a geokódolás eredményeit mutatják. 
   17. Kecskeméti Rendőrkapitányság, az adat a geokódolás eredményét mutatja. 
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A lakosság képzettsége tekintetében a Szatellit települések meglehetősen gyenge 

mutatókkal rendelkeznek. Meglehetősen magas a legfeljebb csak általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők aránya (27,7%), és kifejezetten alacsony – a városi átlagtól 

(16,8%) jelentősen elmarad – a felsőfokú végzettségűek aránya (11,5%). 

A foglalkoztatottaknak az aktív korú népességen belüli aránya (61,3%) 

Széchenyiváros után a második legmagasabb a városban. Ezzel összefüggésben viszonylag 

alacsony a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya (36,0%). 

A Szatellit településeken található a város lakásállományának 7,0 %-a, azaz 3017 

lakás. Az átlagos laksűrűség itt a legmagasabb Kecskeméten (3,2 fő/lakás). A 

lakásállományon belül az alacsony komfortfokozatú lakások aránya nem mutat lényeges 

eltérést a kecskeméti átlaghoz képet. 

 

A településrészek kialakulását meghatározó tényezők 

A kilenc városkörüli település közül Hetényegyháza és Méntelek tekinthet vissza a 

legrégebbi múltra. Hetényegyháza a 20. század elején a környéken zajló jelentős 

szőlőtelepítéseknek köszönheti a létét. Ugyanis szőlőmunkások letelepítésével jött létre a 

későbbi település magja, amely mellé 1936-ban a templom is épült. Ménteleken az 1905-ben 

átadott lajosmizsei vasútvonal megállója, valamint annak szomszédságában az 1920-30-as 

években épített református és katolikus templom, valamint tanyai iskola jelentették a település 

előzményét. Más városkörüli települések esetében – pusztai templom híján – a külterületi 

iskola jelenléte is elég volt ahhoz, hogy szomszédságában évtizedekkel később település 

épüljön (Kadafalva). Katonatelepen a Kecskemét-Cegléd vasútvonal megállója és az iskola 

együttesen játszott szerepet a lakóterület helyének kijelölésében. Az 1960-as években a 

mezőgazdasági nagyüzemek illetve kísérleti intézet kezdeményezésére jöttek létre 

úgynevezett „készenléti lakótelepet” (Talfája, Matkó). Ezek többnyire valamilyen gazdasági 

központhoz kapcsolódtak, de rendszerint külterületi iskola is volt a közelben (Talfája, Matkó). 

 

Alkörzetek-településrészek 

Hetényegyháza 

Az egyik legkülönlegesebb települési formáció Kecskemét határában, amely tanyás 

terület fokozatos „besűrűsödése” nyomán jött létre. A településszerkezet gerincét három, 

egymással párhuzamos dűlőút határozta meg. Az egykori dűlőutak mentén a 20. század 

folyamán egyre sűrűbbé vált a beépítés. A település magja az 1902-ben létesült „kapásfalu” 
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mellett bontakozott ki. 1952-ben Hetényegyháza néven önálló tanyaközséggé szervezték, 

ekkortól kezd valódi települési képet ölteni a dűlők által alkotott korábbi településváz. Az 

önálló települési lét mindössze 30 évig tartott, 1982-ben ismét Kecskemét közigazgatási 

területének részévé vált. Ezt nagyarányú szuburbanizációs fejlődés követette. Az 1980-ban 

2246 főt számláló település 1990-ben már 3606, 2001-ben pedig 4791 lakossal rendelkezik, 

ami nagyobb, mint az összes többi városkörüli település együttes népessége. 

A település érdekessége, hogy az új kertvárosi utcák nem különültek el térben a 

meglévő beépítéstől, hanem gerincutcák között megmaradt mezőgazdasági területeket 

igénybe véve, szó szerint belenőttek a korábbi településszövetbe. Így szinte utcánként 

változik a településkép. 

Katonatelep 

A városból könnyen megközelíthető területét először a kecskeméti szőlőnemesítők 

fedezték fel. Katona Zsigmond egykori mintakertészetétől délre, a Kecskemét-Cegléd 

vasútvonal és közút között kijelölt települést 1980-ban még mindössze 300-an lakták. A 

következő évtized azonban igen látványos fejlődést hozott, tíz év alatt 1000 fővel nőtt a 

lakosság száma. Ez a lendület a kilencvenes évekre is megmaradt: 2001-ben már 2222 fő 

tekinthette otthonának Katonatelepet. A rövid idő alatt megvalósuló, jól körülhatárolható 

területekre koncentrálódó építkezéseknek köszönhetően a városkörüli települések közül 

Katonatelep településképe áll legközelebb a rendezett kertvárosi ideához. 

Kadafalva 

A 20. század elején Kada Elek polgármester – Hetényegyházához hasonlóan – 

szőlőmunkásokat telepített le a Ballószögi úttól északra eső területen. Településről ekkor még 

nem beszélhetünk. A kialakult beépítés laza tanyasoros jellegű. Még 1980-ban is csak 

mindössze 231 fő élt a településrészen. Ezt követően vett nagyobb ütemet a lakosság 

számának növekedése. A fejlődés lendületét jelzi, hogy az 1980-tól kezdve évtizedről-

évtizedre megduplázódik a népesség: 1990-ben 547, 2001-ben pedig 1257.  

A lakóterületek szomszédságában – az egykori szovjet helikopterbázis helyén – 

működik Kecskemét első iparai parkja. Az 51 hektáros összterületű Technik-Park Heliport 

1995-ben létesül, s 1999 óta viseli az ipari park címet. Az üzemeltető társaság mögött a világ 

legnagyobb autóipari beszállítói között számon tartott németországi Elring Klinger AG áll. A 

betelepült cégek (Autoflex-Knott Kft., Bosal Autoflex Kft., Freundenberg Simmeringe Kft., 

Lechler Kft., Mecanova Kft., Ritz Kft., Stema Kft., Thomas & Betts Kft. stb.) ma már 
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mintegy 50 ezer m2 csarnokterületet vesznek igénybe és több mint 1700 embernek adnak 

munkát.  

Matkó 

Az 1989-óta Kecskeméthez tartozó, 400 lakosú településrészt csak egy hosszú 

bekötőút kapcsolja össze a külvilággal. Matkó közlekedési elszigeteltsége miatt a lassabban 

fejlődő városkörüli településekhez tartozik. Településképe laza, terjengős, falusias jellegű. 

Természeti környezete viszont kedvező. A matkói határ csaknem felét erdők borítják, s nagy 

kiterjedésben maradtak fenn természetes gyepek is. 

Méntelek 

Kecskemétől a legtávolabb (12 km) elhelyezkedő városkörüli település. Már a két 

világháború között katolikus és református templommal, valamint elemi iskolával 

rendelkezett. Kis szerencsével tanyaközség is válhatott volna belőle, viszont Kecskemét 

közigazgatási keretei között maradva, távoli, periférikus helyzete miatt kevés figyelem 

irányult rá. 1980-ban a maga 209 lakosával még alig marad el Katonatelep és Kadafalva 

mögött, viszont 2001-ben a 371 fős népessége már csak töredéke azoknak. Bár Méntelek sem 

méretében, sem ellátási színvonalában nem hasonlítható össze a kiemelten fejlesztett 

városkörüli településekkel, ennek ellenére nem feltétlenül tekinthető hátránynak, hogy 

elkerülte a tömeges beköltözés. Ennek köszönhetően Méntelek sokkal inkább együtt él a 

környező tanyavilággal és ezért sokkal inkább része a tájnak, mint például a kertvárossá váló 

Katonatelep. Sajátos vonzerejét éppen az adja, hogy meg tudta őrizni emberközeli léptékét és 

összetartó közösségét.  

Talfája 

A város északi határában, a Kecskemét-Budapest főút két oldalán elhelyezkedő 

település két egykori termelőszövetkezeti lakótelepet egyesít. A három utcára korlátozódó 

lakóterület mai képe az 1970-80-as években alakult ki. A rendszerváltozást követően azonban 

a fejlődés megrekedt. A település 300 főt közelítő lakosságszáma 1990 és 2001 között 

lényegében nem változott. 

Talfája legnagyobb adottsága a közlekedésföldrajzi helyzetében rejlik. Kecskemét 

belterületi határa és a várost elkerülő M5-ös autópálya északi csomópont között pontosan 

félúton helyezkedik el, mindkettőtől 4-4 km-re. 

 

Hosszútávú jövőkép 
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A várostesttől területileg elkülönülő településrészek fejlődése a jövőben is 

differenciált módon fog folytatódni. 

Hetényegyháza népessége már csak kismértékbe nő tovább és 5500 fő körül 

stabilizálódik. Továbbiakban a lakosságszám bővülése helyett a kertvárosi lakókörülmények 

magas színvonalú biztosítására helyeződik a hangsúly. Nem elképzelhetetlen a 

településközpont kisvárosias átalakulásának megindulása (központi park, üzletház, új 

közösségi ház stb.). A településrész közlekedési helyzetének javításával (autópályakapcsolat) 

nagyobb munkahelyteremtő beruházások számára is kedvező feltételek teremtődnek. Ezáltal 

nő a helyi foglalkoztatottság mértéke és csökken a Kecskemétre ingázok száma. 

Katonatelep is túljutott már a területbővítő-népességnövelő fejlődés csúcspontján. Bár 

még jelentős beépítésre alkalmas területekkel rendelkezik, a jövő legfontosabb feladata mégis 

a település kompaktságának megteremtése, ahol a kompaktság földrajzi és funkcionális 

értelemben egyaránt értendő. Így célként fogalmazódik meg egyrészről a Kecskemét-Cegléd 

főút által kettévágott település területi egybetartozottságának erősítése, másrészről a lakóhelyi 

jelleget kiegészítő munkahelyi, szolgáltatási és szabadidő-eltöltési lehetőségek bővítése.  

Jelenleg Kadafalva fejlődése előtt áll a legnagyobb perspektíva. Egyrészről saját maga 

is jelentős beépíthető szabad területekkel rendelkezik, másrészről a szomszédos Beretvás-köz 

térsége képez egy olyan dinamikus fejlődési tengelyt, amely fokozatosan egyesül 

Kadafalvával. A Tágabb térséget nézve Kadafalva része lesz egy összeolvadó települési 

együttesnek, amelyet rajta kívül Ballószög, Helvécia, Szabó Sándor telep alkot. Az említett 

települések jelentős lakóterületi fejlesztéseket valósítanak meg Kecskemét irányában, s a 

városba vezető utak mentén is fokozatosan záródik a beépítés. A kadafalvi Technik Park 

Heliport ipari park tovább növeli súlyát Kecskemét ipari termelésében, ami által a lakóterületi 

fejlesztéseket folyamatos munkahelyteremtő beruházások egészítik ki. A jelentős 

lakosságnövekedés intézményfejlesztéseket és önálló településközpont kialakításának 

szükségességét vonja maga után. 

Méntelek erős települési identitása révén a jövőben is képes megőrizni legnagyobb 

értékét, az emberi léptékét és összetartó közösségét. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem 

fejlődik a település. Új lakóterületi fejlesztések révén lakossága megközelíti 800-1000 főt, az 

országút mentén pedig munkahelyteremtő kisvállalkozások települnek meg. Ezáltal Méntelek 

eléri azt a méretet, ami már színvonalas és sokrétű helyi alapellátásra ad lehetőséget (nő a 

helyben igénybe vehető szolgáltatások köre, közösségi ház épül, fejlődik az iskola stb.). 
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Matkó – területi elszigeteltsége miatt – a jövőben is csak lassabb fejlődést mutat. 

Várhatóan továbbra is a szűkebb térsége kisközpontja marad. Vonzóbb és rendezettebb 

településkép kialakításával javítható a lakosok komfortérzete, és erősíthető helyi kötődésük. 

Talfája abban az esetben fog felértékelődni, ha az 5-ös út mentén, vagy az északi 

elkerülő út közelében nagyobb ipari-logisztikai beruházásra kerül sor. 

 

Megoldandó feladatok – lehetséges fejlesztések (fejlesztési javaslatok és ötletek) 

• Hetényegyháza közlekedési kapcsolatainak fejlesztése: az Északi elkerülő 

Hetényegyháza felé történő továbbvezetése (ezzel az autópálya elérhetősége is 

javulna) 

• Hetényegyháza főutcáját az átmenő forgalomtól tehermentesítő elkerülő út építése, 

valamint a főutca mentén kerékpárút kialakítása 

• Hetényegyházán a kereskedelmi és szolgáltatási lehetőségek bővítése (kispiac), 

valamint az egészségügyi (gyermekorvosi) ellátás fejlesztése 

• Hetényegyháza kertvárosi jellegének erősítése parkok, zöldfelületek, játszóterek 

építésével, illetve a településkép (utcák) rendezettségének javításával 

• Hetényegyházán a helyi munkalehetőségek bővítése (vállalkozási terület kialakítása) 

• Méntelek közlekedési kapcsolatainak fejlesztése: az 50-es számú főútra történő 

rákötéssel a közvetlen autópálya-kapcsolat megteremtése, továbbá Méntelek – 

Hetényegyháza összekötő út megvalósítása  

• Ménteleken közösségi ház építése (közösségi tudatot erősítő rendezvények és 

összejövetelek helyszíne), valamint a településközpont színvonalas kialakításának 

folytatása (további parkosítási munkálatok, az iskola korszerűsítése stb.) 

• Ménteleket Kecskeméttel összekötő kerékpárút építése 

• Kadafalva alapfokú ellátását biztosító intézmények bővítése, korszerűsítése (iskola, 

óvoda) és a hiányzó intézmények megteremtése (bölcsőde, egészségház) 

• Kadafalva településrészi identitását erősítő közösségi centrum építése 

• A Csalánosi Parkerdő teljes lőszermentesítése, valamint az extrém sportokat, illetve a 

különleges szabadidő-eltöltési lehetőségeket előtérbe helyező rekreációs hasznosítása 

• A matkópusztai sportrepülőtér fejlesztése 
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Városkörüli szatellit települések 
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LEHETŐSÉGEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VESZÉLYEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●  Kellemes, élhető lakókörnyezet 
●  Erős helyi identitás 
● Aktív közösségi élet, erős civil 

szervezetek (Méntelek) 
● Relatíve olcsó építési telkek és 

lakóingatlanok 
● Jól működő ipari park (Kadafalva-

Technik Park Heliport Ipari Park) 
● Fejlesztésekre alkalmas 

önkormányzati tulajdonú területek a 
település központjában (Méntelek) 

 

● Városrészekre vonatkozó fejlesztési 
tervek hiánya 

● Helyi munkahelyek hiánya 
(Hetényegyháza, Katonatelep, 
Méntelek, Matkó, Talfája) 

● Infrastrukturális hiányosságok 
(burkolt utak, járdák hiánya) 

● Kecskemétre vezető kerékpárutak 
hiánya 

● Tömegközlekedéssel kapcsolatos 
problémák (zsúfoltság, követési idő) 

●  Elkerülő út hiánya (Hetényegyháza) 
●  Kevés zöldterület 
●  Szűkös lakossági szolgáltatások 

●   Közlekedési kapcsolatok fejlesztése 
●   Helyi munkaalkalmak teremtése 
● Vállalkozási területek kialakítása, 

ipartelepítés 
● A zöldfelületek növelésével vonzóbb 

lakókörnyezet kialakítása 
● Településrész-központok 

kialakításával, fejlesztésével a helyi 
életminőség emelése 

● Matkói sportrepülőtér fejlesztése, 
bevonása a város sport-turisztikai 
kínálatába 

● Fejlesztésekre alkalmas szabad 
területek 

● Hetényegyházát lekerülő út hiányában 
növekvő átmenő forgalom, nagy 
környezeti terhelés, balesetveszély 

● A fejlesztési források Kecskemétre 
történő túlzott mértékű 
koncentrálódása  

● Megfelelő városrészi köztervezés 
hiányában koordinálatlan fejlődés 
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4.8. Kertségek 

 
A városfejlesztési körzet lehatárolása 

Északi kertségek: Nyíri út – Északi tehermentesítő (445 sz.) út tervezett nyomvonala – 

Ceglédi út – a Nyomási iskolától a Kecskeméti Katonai Repülőtér 1. számú kapujáig vezető 

földút – Kaffka Margit utca – a hatályos Településrendezés Tervben meghatározott „távlati 

belterületi határ” vonala egészen a Nyíri útig 

Nyugati kertségek: Hetényegyháza belterületi határa – Huszka Lajos utca 

folytatásában a Nagynyíri vasúti megállóig vezető földút – a Nagynyíri vasúti megállótól 

délnyugati irányban vezető földút – M5 autópálya vonala – Kecskemét-Lajosmizs vasútvonal 

– a III. Béla körút rövid szakasza – Nyugati elkerülő út – Dunaföldvári út – M5 autópálya 

vonala a Miklóstelepi útig – és végül Miklóstelepet a hetényegyházi Iskola utcával összekötő 

földút – Hetényegyháza belterületi határa 

 

A városon belüli elhelyezkedés 

A városkörüli kertségek zónája a város külterületének legtagoltabb birtokstruktúrájú, 

legsűrűbben beépített részeit foglalja magában. Területileg két elkülönülő részből áll.  
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Az északi kertségek a város külterületének a tervezett északi elkerülő által határolt 

városperemi övét képezi. A Nyíri út és a Ceglédi út közé eső nyugati része még közel 2 km 

széles, viszont a Ceglédi úttól délre 700-800 méterre keskenyedik  

A Nyugati kertségek a Nyugati kertvárosi lakóöv és Hetényegyháza között húzódik. 

Köztes helyzete révén összekapcsolja a két kertvárosi lakóterületet, ami egy 11 km hosszú és 

1,5-2 km széles kertvárosias-lakókertes-kiskertes sajátos települési képződmény létrejöttét 

eredményezi. 

 

A városfejlesztési körzet statisztikai adatlapja8 

1. Lakónépesség száma 5 215 fő

2. Lakónépességen belül 0–14 évesek aránya 18,3 %

3. Lakónépességen belül 15–59 évesek aránya 64,0 %

4. Lakónépességen belül 60–x évesek aránya 17,7 %

5. Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív 

korúakon (15–59 évesek) belül 
 %

6. Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és idősebb népességben 3,7 %

7. Lakásállomány (db) 2 096 db

8. Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 38,9%

9. Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 

(15–59 évesek) belül 
42,2 %

10. Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 
 %

11. Foglalkoztatottak aránya a 15–64 éves népességen belül 53,2 %

12. Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya  %

13. Népességszám (2006) 2 788 fő

14. Kiadott építési engedélyek száma 2004–2007 között, 1000 lakosra 69 db

15. Gépkocsik száma (2008), 1000 lakosra 386 db

16. Szociális segélyek száma (2008) 1000 lakosra 28 db

17. Bűnesetek száma 2001–2007 között, 1000 lakosra 140 db

                                                
8 Az adatok forrása: 
   1-12. Központi Statisztikai Hivatal 2001. évi népszámlálása. 
   13-16. Kecskemét MJV Polgármesteri Hivatal, az adatok a geokódolás eredményeit mutatják. 
   17. Kecskeméti Rendőrkapitányság, az adat a geokódolás eredményét mutatja. 
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A városfejlesztési körzet általános statisztikai jellemzői 

Kecskemét lakosságának 4,8%-a, azaz 5215 fő élt 2001. évi népszámlálás 

időpontjában a Kertségek területén. 

A népesség korstruktúrája közelít a városi átlaghoz: az időskorúak tekintetében 

megfelel annak, míg a 15 évnél fiatalabbak aránya valamelyest meghaladja az átlagos értéket. 

A tanyás külterületekéhez viszonyítva a kertségek korstruktúrája egyértelműen 

elöregedettebb. 

A kertségekben élők iskolázottsága alacsony. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők 

aránya elenyésző (3,7%). 

A munkaképes lakosságon belül a foglalkoztatottak részaránya a városfejlesztési 

körzetek összehasonlításában a legalacsonyabbak között van. Alacsonyabb értéket csak a 

Történelmi városterület és a Tanyás külterületek mutatnak. 

A Kertségek területén található a város lakásállományának közel 5%-a, ami több mint 

2000 lakást jelent. Az egy lakásra jutó lakosok száma alacsony, a Tanyás külterületekhez 

hasonló értéket mutat. 

 

Területhasználat 

A kertségek megkülönböztetése az általános külterülettől elsősorban a jellegzetes 

területhasználatuk alapján történt. A kertségek földterületeknek nagyobb része szőlő-

gyümölcsös, illetve kert művelési ágba sorolható. A másik jellegzetesség az aprólékosan 

tagolt birtokszerkezet. A kertségek használatát tekintve az elmúlt évtizedekben – a 

mezőgazdasági művelés mellett, illetve helyett – jelentősen erősödött a kertségek lakójellege. 

Megfigyelhető a korábbi hétvégi ház állandó lakóhellyé válása, illetve a nagyobb (3000 m2-t 

meghaladó) ingatlanok esetében az új építésű lakóházak nagyszámú megjelenése. 

A kertségek alapvető problémája a funkcionális jelleg megváltozásából adódik. A 

mezőgazdasági eredetű úthálózat nem alkalmas a lakóhelyi jelleg által támasztott 

követelmények kielégítésére. Legtöbbször a közterületet alkotó dűlők vonalvezetése teljesen 

esetleges, hiányzik a megfelelő szélesség, nincsenek meg a szükséges hálózati kapcsolatok. A 

terület egyre intenzívebb beépítésével a kedvezőbb közterületi rendszer kialakításának 

lehetősége is egyre kisebb. 
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Térszerkezet és területi egységek 

Északi kertségek 

Az Északi kertségek térszerkezeti váza a városból kivezető a sugárirányú utakra épül. 

Keresztirányú összeköttetések csak elvétve vannak. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy az Északi 

kertségek három, egymástól jól elkülönülő egységre bomlik: Máriahegy és Ladánybenei út, a 

Budai- és Vacsihegy, valamint a Kőrösi hegy. 

Máriahegy és Ladánybenei út  

Máriahegy egyike Kecskemét legnagyobb népességű külterületi határrészeinek. 

Lakossága a 2001 évi népszámlálás szerint 1078 fő és dinamikusan nő. Könnyű 

megközelíthetőségének köszönhetően már 100 évvel ezelőtt is a város egyik legkedveltebb 

kertségi területe volt. Kezdetben még alapvetően gazdálkodásra használták a kerteket, majd a 

város népességének növekedésével egyre több tanya létesült a területen. Az 1970-es és 1980-

as években a Széchenyivárosi lakótelep építése miatt a korábbi területének egy jelentős 

darabját elvesztette. Ebben az időszakban Máriahegy megmaradó részén csaknem 1000 

hobbitelket osztottak ki. A rendszerváltást követően sok kiskertbe költöztek ki a tulajdonosai, 

s a meglévő lakótanyák mellet szép számmal épültek új családi otthonok is (különösen a 

Ladánybenei út mentén). Ennek köszönhetően 1990-2001 között csaknem egynegyedével nőtt 

a helyben lakó népesség, s mintegy ötödével a lakóingatlanok száma. Napjainkban Máriahegy 

egy rendkívül tagolt struktúrájú, sűrű beépítésű, sokszínű kertségként jellemezhető, amely 

jelentős térszerkezeti problémákkal küzd. A területtel szemben felmerülő már-már 

lakóövezeti, kertvárosi igényeket jelen állapotában nem képes kielégíteni. 

Budai- és Vacsihegy 

E két határrész együttes kezelése mellett szól, hogy sem területileg, sem karakterükben 

nem különölnek el élesen egymástól. Együttes kiterjedésük és népességük a szomszédos 

Máriahegyhez hasonló. A 20. század második felében a városszéli kertes részek itt is 

beépültek, azonban a Buda- és Vacsihegy fennmaradó része – miután a város terjeszkedése 

nem volt olyan erőszakos, s nagyobb hobbikert-osztásokra sem került sor – a városperemi 

zóna többi határrészéhez képest egy autentikusabb kertségi jelleget őrzött meg. Itt még 

megfigyelhető az a fokozatos átmenet, ahogy a város beleolvad a környező tanyás tájba. A 

főbb dűlők mentén már gyakran összeérnek a házak, viszont a dűlők között még szántókat, 

gyümölcsösöket és tanyai gazdaságokat találni. Az alföldi viszonylatban élénk domborzat 

következtében igen jellegzetes a terület tájképi megjelenése: dombhátakon megülő tanyák, 

mélyedésekben elfekvő szántók és gyepek. Ez a tájképi érték azonban erősen veszélyeztetett, 
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mivel a környezet adottságaira kevésbé érzékeny új építkezések egy mainál szegényesebb, 

uniformizálódó jövőt vetítenek előre. 

Kőrösihegy 

Az egykori Kőrösihegy határrészből mára nem sok maradt. Mivel a katonai repülőtér 

miatt nem tudott a város növekedése ellen területi kitolódással védekezni, a terjeszkedő 

Hunyadiváros nagy részét felemésztette.  

 

Nyugati kertségek 

A Nyugati kertségeket Felsőszéktó és Úrihegy határrészek, valamint Belsőnyír 

Hetényegyházával szomszédos területei alkotják. 

Felsőszéktói tanyák 

Megjelenése és jellege alapján Máriaheggyel állítható párhuzamba: magas népsűrűség 

(350 fő/km2), nagy számban megjelenő kiskertek, nehezen áttekinthető belső térszerkezet. 

Különbség viszont, hogy Máriahegyhez képest Felsőszéktó korábban egy jóval kevésbé 

benépesült határrésze volt a városnak. Tehát egy gyorsabb és dinamikusabb folyamat 

eredményeként alakult ki a jelenleg tapasztalható beépítés és területhasználat (pl. az 1990-es 

évtizedben másfélszeresére nőtt a határrész a népessége). Ez a fejlődési folyamat a mai napig 

töretlen.  

Úrihegy 

A Felsőszéktói tanyák és Hetényegyháza között elterülő határrész közel másfélezer 

lakójával a város legnépesebb külterületi határrésze. Fejlődésének ütemére jellemző, hogy 

1990 és 2001 között mind népessége, mind lakóingatlanok száma megduplázódott. Úrihegyet 

a Felsőszéktói tanyáktól, illetve a belső kertségi gyűrű határrészeitől mindenekelőtt a 

szabályos, hálós jellegű dűlőúthálózata különbözteti meg. Ma már nemcsak a Hetényegyházi 

utat kíséri szinte összefüggő beépítés, hanem a határrész belsejében található főbb dűlők is 

egyre inkább utcás jelleget kezdenek ölteni. Ugyanakkor a hálós struktúra által közrezárt 

belső területeken továbbra is a kertes jelleg dominál. 

 

Hosszútávú jövőkép 

A kertségek térszerkezetileg meghatározó dűlőútjai összefüggő hálózattá épülnek ki. 

Ezáltal a kertségek megközelítése és közlekedési feltártsága jelentősen javul. 

A kertségek lakójellege a jövőben tovább erősödik. A kertségeken belül a 

népességnövekedést elsősorban a városhoz közelebb eső, már jelenleg is nagy lakónépességet 
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tömörítő területekre összpontosul (Máriahegy és Felsőszéktó). Itt lehetővé válik a sűrűbb 

beépítés is. A helybenlakással szemben támasztott követelmények kielégítéséhez azonban 

feltétlenül szükségessé válik a határrészek a közterületi rendezése. Csak ezután kezdődhet el 

sajátos „lakókertes” fejlődésük. A kialakuló rendezett közterületek kedvező feltételeket 

teremtenek az új építkezések számára, ami elősegíti a korábban elszigetelt és elhanyagolt 

területek településképének előnyösebbé válását. Az első sikerek után az ingatlantulajdonosok 

egyre szélesebb körét sikerül meggyőzni a közterület-szabályozás szükségességéről és 

előnyeiről. A lakókertek révén a kertvárosi beépítés és a tanyás határ karaktere között hiányzó 

átmenet teremtődik meg. A legsűrűbben lakott kertségi határrészek a lakókertes fejlődés révén 

elérik, hogy korábbi, ellentmondásos megítélésük megváltozik és a lakókertek a jövőben 

Kecskemét új, vonzó színfoltjává válnak. 

A kertségek nem lakókertes övezeti besorolású részein az erősödő lakójelleg mellett 

továbbra is a kertművelés kapja a főszerepet. Ezeken a területeken a lakófunkció túlzott 

mértékű térnyerését, illetve földterületek nagymértékű felaprózódását sikerül elkerülni. 

Budai- és Vacsihegy térségében pedig fokozott figyelmet kap Kecskemét egyik legszebb 

városperemi kertes tájkarakterének megőrzése.  

 

Megoldandó feladatok – lehetséges fejlesztések (fejlesztési javaslatok és ötletek) 

• Felsőszéktó és Máriahegy közterület-szabályozásának előmozdítása érdekében 

fejlesztési társulás létrehozása, valamint az érintett ingatlantulajdonosok 

érdekeltségének megteremtése 

• Közterületi kisajátítások 

• Felsőszéktó és Máriahegy jövőbeli alközpontjának kijelölése, az alapfokú ellátás 

szükséges intézményi területeinek biztosítása, idővel iskola, óvoda, bölcsőde építése 

• Közműfejlesztések (vezetékes gáz- és vízhálózat) 

• Felsőszéktó nyugati részét feltáró Széles köz – Marozsi dűlő kiépítése, 

• A Hegedűs-köz, Vacsi-köz, Talfája-köz kertségi szakaszának szilárd burkolattal 

történő ellátása 
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4.9. Tanyás külterületek 

 
A városon belüli elhelyezkedés és lehatárolás 

A körzet Kecskemét külterületének jövőben is mezőgazdasági dominanciájú részeit 

fedi le. Területileg nem képez egybefüggő egységet. Északi harmada – a Zöld folyosó és a 

Repülőtér körzete között – térben is önállóan jelenik meg. A fennmaradó rész 

természetföldrajzi adottságai és területhasználata alapján bontható tovább nyugati és keleti 

külterületre. 
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A városfejlesztési körzet statisztikai adatlapja9 

1. Lakónépesség száma 6 770 fő

2. Lakónépességen belül 0–14 évesek aránya 19,5 %

3. Lakónépességen belül 15–59 évesek aránya 63,8 %

4. Lakónépességen belül 60–x évesek aránya 16,7 %

5. Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív 

korúakon (15–59 évesek) belül 
 %

6. Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és idősebb népességben 3,7 %

7. Lakásállomány (db) 2 775 db

8. Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 45,7 %

9. Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 

(15–59 évesek) belül 
46,2 %

10. Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 
 %

11. Foglalkoztatottak aránya a 15–64 éves népességen belül 49,7 %

12. Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya  %

13. Népességszám (2006) 3 934 fő

14. Kiadott építési engedélyek száma 2004–2007 között, 1000 lakosra 61 db

15. Gépkocsik száma (2008), 1000 lakosra 307 db

16. Szociális segélyek száma (2008) 1000 lakosra 28 db

17. Bűnesetek száma 2001–2007 között, 1000 lakosra 134 db
 

A városfejlesztési körzet általános statisztika jellemzői 

A 2001. évi népszámlálás adatai szerint a körzetben 6770 fő él, ami a város 

lakosságának 6,3%-a. A lakosság korösszetétele kedvezőbb, mint a városi átlag. A népesség 

közel egyötöde tartozik 0-14 éves korosztályhoz, és kereken hatoda betöltötte már a 60. 

életévét. Elsősorban a fiatalkorúak magas aránya tekintetében van kedvező helyzetben a többi 

városfejlesztési körzethez képet (harmadik). 

                                                
9 Az adatok forrása: 
   1-12. Központi Statisztikai Hivatal 2001. évi népszámlálása. 
   13-16. Kecskemét MJV Polgármesteri Hivatal, az adatok a geokódolás eredményeit mutatják. 
   17. Kecskeméti Rendőrkapitányság, az adat a geokódolás eredményét mutatja. 
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A lakosság képzettsége alacsony. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a 

városi átlag negyedét sem éri el. 

A munkaképes korú népességen belül mindössze csak minden második lakos 

foglalkoztatott, s ezzel a Tanyás külterületek a legutolsó helyen áll a körzetek közötti 

összehasonlításban. 

A körzetben 2775 lakás található. Az egy lakásra jutó lakosszám alacsony (2,4), de a 

Történelmi városterület és a Széchenyivárosban kimutatott érték felett marad. 

 

Alkörzetek 

Északi határ 

A Kecskemét külterületének északi része (Ménteleki tanyák, Talfája és Belsőnyír 

keleti része) őrzi leginkább a klasszikusnak tekinthető tanyás településhatár képét. A 

változatos talaj- és terepadottságokhoz alkalmazkodó sokszínű tájhasználat révén a külterület 

tájképi értékekben leggazdagabb része. Méntelek térségében a nagyobb kiterjedésben 

fennmaradt természetes gyepek ökológiai értéket is képeznek. 

A Ménteleki határrész jellegzetességét az adja, hogy saját belső vonzásközponttal 

rendelkezik. A határrészen belüli centrális elhelyezkedésű, közel 400 fős lakosságú 

településmag jól szervezi környezetét. Ennek köszönhetően a határrész egyfajta „kvázi tanyás 

község” Kecskemét közigazgatási határain belül. Fő térszerkezeti tengelye a Ladánybenei út. 

Az általa kijelölt területsávban sűrűsödik a határrész külterületi népességének zöme. 

A szomszédos Talfája közlekedési feltáratlanságának köszönheti, hogy egy nagyváros 

közvetlen közelében egy viszonylag érintetlen tanyás táj tudott fennmaradni. A hajdani 

mezővárosi központ felé irányuló jellegzetes, sugaras dűlőúthálózat középkori struktúráját 

őriz. A viszonylagos elszigeteltségének tudható be, hogy népsűrűsége is az egyik 

legalacsonyabb az északi tanyás zónában. 

Nyugati határ 

A városfejlesztési körzet legkisebb kiterjedésű, de a legnagyobb lakosságszámmal 

(2600 fő) rendelkező része. Területét igen gyenge minőségű homoktalajok alkotják, ezért 

földje szántóművelésre alkalmatlan. A várostól távolabbi fekvése miatt a kiskertes művelés is 

csak a közlekedésileg frekventáltabb részein jellemző. Egyetlen nagyobb erőfoltja a 

Dunaföldvári út mellett található. Természetközeli területek csak elvétve fordulnak elő 

(Kadafalvától északra száraz homoki gyepek, az autópályától keletre szikes élőhelyek). A 20. 

század első felében Szarkás térségében jelentős szegénytanyai népesség telepedett meg, 
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melynek máig ható öröksége a korszerűtlen tanyai épületállomány. Az utóbbi években nagy 

számban jelentek meg a világtól elszigetelt tanyákon szociálisan rászorultak, s ezáltal fennáll 

a területi szegregátumok kialakulásának veszélye. Ugyanakkor a Ballószögi út, a Kadafalvi út 

és a Beretvás köz térségében a városból kitelepülő középosztály új építkezései a 

meghatározóak. 

Déli határ 

A matkói határrésztől a Borbási tanyákig húzódó területsáv a fejlesztési körzet 

legnagyobb kiterjedésű egysége. A Városföldi tanyák, valamint a szomszédos Törökfái és 

Kisfái határos részei Kecskemét külterületének legjobb talajadottságaival rendelkeznek. A 

magas aranykorona-értékű földek kiválóan alkalmasak szántóföldi növénytermesztésre. Az 

1960-as évektől bevezetett nagyüzemi gazdálkodás következtében a korábban 

szórványtanyavilággal jellemezhető tagoltabb birtokstruktúrájú táj mára erőteljesen monoton 

jelleget öltött. Az egykori mezsgyehatárok, fasorok és tanyák zöme eltűnt, s a terület 

lakossága 1960 óta kevesebb mint a harmadára csökkent.  

A „feketeföldektől” délnyugatra található a matkói határrész, amely 1952 és 1989 

között közigazgatásilag Helvéciához tartozott, de történetileg már a 16. század óta a 

kecskeméti határ szerves része. Saját településmaggal rendelkezik, amely helyi szinten 

biztosítja a környékbeli tanyák alapellátását. Nagy kiterjedésben találhatók itt természetközeli 

területek: a csaknem 900 ha-os Matkói-erdő, illetve attól keletre a Matkópusztai ürgés gyep 

Natura 2000 természetmegőrzési területe.  

A „feketeföldektől” északkeletre elhelyezkedő Kisfái az alkörzet legnépesebb 

határrésze. A 800 fős lakosság döntő része a Kecskemét-Lakitelek vasútvonal melletti 

területsávban él. Ezen a részen a magasabb népsűrűséghez intenzívebb mezőgazdasági 

tevékenység társul. Ugyanakkor Kisfái nyugati felén a nagy kiterjedésű természetes gyepek az 

extenzív, természetközeli gazdálkodás szélesebb körű meghonosodására kínálnak lehetőséget. 

A Kisfáival szomszédos Borbási tanyák gyéren lakott, szórványtanyás határrésze a 

városnak. Adottságai a jövőben is a terület szántóföldi hasznosítását preferálják.  

 

Hosszútávú jövőkép 

Az élelmiszerárak világviszonylatban várható tartós emelkedése Kecskemét 

térségében is felértékeli a mezőgazdasági földterületeket. Újra fellendül a helyi zöldség és 

gyümölcstermesztés. Az árutermelő gazdák, felismerve az együttműködésben rejlő 

lehetőségeket, termelési-értékesítési szövetkezetekbe tömörülnek. Ez jelentősen mérsékli a 
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felvásárlókkal szembeni kiszolgáltatottságukat. Mivel a mezőgazdasági termékek árának a 

korábbinál magasabb hányada marad a termelőknél, a mezőgazdasági beruházások és 

fejlesztések volumene is nő. A TÉSZ-ek jelentős terménytároló és -feldolgozó kapacitásokat 

építenek ki. Tudatos marketingmunkával sikerül elérni, hogy a kecskeméti lakosok a helyben 

előállított mezőgazdasági termékeket egyre inkább előnyben részesítsék az importárukkal 

szemben. A környékbeli TÉSZ-ek termékei nagy mennyiségben jelennek meg a helyi 

áruházak polcain. 

A mezőgazdaságban jelentkező konjunkturális hatások következményeképpen nő 

termőterületek védelme. A nagy területű zöldmezős ingatlanfejlesztések és a mezőgazdasági 

termeléshez, illetve tájfenntartáshoz nem köthető lakóingatlanok külterületi elhelyezése 

szigorú korlátozásra kerül. Mezőgazdasági földterületek termelésből történő kivonására csak 

azok biológiai és termőhelyi értékével arányos kompenzáció (erdősítés, rekultiváció) esetén 

lesz lehetőség. 

A külterületek nagy szerepet játszanak a jövőben a klímaváltozás várost sújtó 

hatásainak mérséklésében. Az intenzíven beépített területek felett megrekedő magasabb 

hőmérsékletű, száraz, poros levegő cserélődése nagymértékben függ a külterületek természeti 

állapotától. A külterületen található nagyobb kiterjedésű erdőterületek és párolgó vízfelületek 

kedvező (hűtő, párásító, légtisztító) hatása azonban csak akkor érvényesül, ha erdősávok 

révén közvetlen összeköttetésbe kerülnek a város belső területeivel! Ezért a jövőben különös 

gonddal kell eljárni a városon belül található beépítetlen területek hasznosítása tekintetében.   

Kecskemét környékét fokozottan sújtó szárazodás és csapadékhiány miatt a tisztított 

városi szennyvizek Tiszába vezetése helyett, tudatos vízgazdálkodással a város közigazgatási 

határain belül kerülnek hasznosításra. Ennek érdekében a város délkeleti határában tározó 

tavak épülnek ki. 

 

Megoldandó feladatok – lehetséges fejlesztések (fejlesztési javaslatok és ötletek) 

• Az Északi külterületek (Ménteleki tanyák, Talfája) tájrehabilitációja. A fennmaradt 

természeti területek (gyepek) megőrzése érdekében, azok körül illetve között extenzív 

gazdálkodással hasznosított pufferterek kialakítása. A jellegzetes tanyai tájhasználat 

tájképi elemeinek (fasorok, facsoportok, gyümölcsfás szőlők stb.) védelme 

• A Ménteleki tanyák térségében integrált tanyai turizmus fejlesztése 

• A Ménteleki határban "nyugdíjas falu" létrehozása 
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• A Városföldi tanyák és Törökfái térségében a mezsgyehatárokon fasorok telepítése a 

táj tagoltságának fokozása és a szélvédelem érdekében 

• Az elaprózott birtokstruktúrájú, alacsony aranykorona értékű földterületek észszerű 

mezőgazdasági hasznosítása érdekében – a szakmai szervezetek bevonásával – városi 

program indítása. A program célja a gyenge termőképességű termőterületek rendben 

tartatása, az adottságoknak leginkább megfelelő növénykultúrák termesztésének 

ösztönzése, az optimálisabb birtokméretek kialakítása, a szakmai tanácsadás, stb. 

• A Kecskeméti Főiskola Kisfáiban található tangazdaságának mintagazdasági jellegű 

fejlesztése 

• Szociális és/vagy etnikai szegregátumok kialakulásának megelőzése 

• A külterületek közbiztonságának fokozása a rendőrség és az ott élők 

együttműködésének erősítésével 

• Külterületi épületkataszter készítése. A külterületen található valamennyi épület és 

építmény használatának, állagának felmérése. 

• A kulturált lakhatási körülményeket biztosítására nem alkalmas "lakott helyek" 

fokozatos felszámolása 

• Az északi külterületen belül Logisztikai Park kialakítása (rendezési terv készítése, 

területvásárlás és közművesítés) 

• A külterületi gerincúthálózat stabilizálása 

• Kerékpáros kiránduló útvonal kialakítása (Kecskemét – Méntelek – Nyíri erdő – Zöld 

folyosó – Kecskemét) 

• A gyümölcs- és zöldségtermesztés hagyományainak felélesztése 

• Élelmiszergazdasági vertikumok kiépítése (termelés, szállítás, feldolgozás, értékesítés 

megszervezése) 



                 KECSKEMÉT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 

              MMTTAA  RRKKKK  AAllffööllddii  TTuuddoommáánnyyooss  IInnttéézzeett,,  KKeeccsskkeemméétt,,  22000088..  73

 

 

 
Tanyás Külterületek 

 

ERŐSSÉGEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GYENGESÉGEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEHETŐSÉGEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VESZÉLYEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Termelési hagyományok 
● Jellegzetes szórványtanyás táj 

(Méntelek) 
● Kisebb foltokban még fellelhető 

értékes természeti területek 
(Mogyorós tölgyes, gyepek) 

 

● Erős gazdasági szervezet hiánya 
● A mezőgazdaság romló helyzete 
● Alacsony termőképességű 

omokterületek 
● A tanyás területek ellátatlansága 

(szolgáltatások, tömegközlekedés stb.) 
● Nehéz megközelíthetőség 
● Megélhetési nehézségek, szociális 

problémák 
● Nagy parlagon hagyott területek 
● A város környékén az elmúlt 20 évben 

nagy számban épültek tájba nem illő 
lakóingatlanok 

● Nem megfelelő közbiztonság 

● A helyi gazdákat összefogó Termelési 
és Értékesítési szövetkezetek 
létrehozása 

● A mezőgazdasághoz köthető 
munkahelyek megtartása a helyi 
termékek feldolgozásának 
támogatásával  

● A jellegzetes tájképi elemek 
megőrzése tájrehabilitációs akciók 
segítségével 

● A természeti környezethez és 
kulturális hagyományokhoz 
alkalmazkodó tájgazdálkodás 
megteremtése 

● Integrált tanyai turizmus fejlesztése 
● A gyümölcs- és zöldségtermesztés 

hagyományainak felélesztése 

● A Csalánosi Parkerdő megoldatlan 
lőszermentesítése miatt elmaradó 
fejlesztések 

● Tanyavilág teljes lepusztulása, 
eltűnése, a klasszikus külterületi 
építészeti emlékek eltűnése 

● A mezőgazdaság eltartóképességének 
csökkenése 

● Szociális és/vagy etnikai 
szegregátumok kialakulása 

● Mezőgazdaságból kivett területeknek 
a növekedése 

● A vidékfejlesztési és tájgazdálkodási 
támogatások elmaradásával a 
parlagterületek arányának növekedése 

● A következetes külterületi építési 
szabályozás hiányában környezeti és 
tájképi  
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4.10. Repülőtér és védőterülete 

 
A városon belüli elhelyezkedés és lehatárolás 

A városfejlesztési körzet Kecskemét keleti határában található. Központi létesítménye 

a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső repülőbázisa, amely már önmagában is mintegy 

400 hektárt foglal el. A körzet területi kiterjedése a légibázis körül kijelöl a 65 dBA-es 

zajzóna határvonalát követi. Az elhatárolás alkalmazkodik a dűlőutakhoz és a földrészlet-

határokhoz. A körzet területének döntő része Úrréthez, s mintegy 350 hektár pedig Kisfái 

határrészhez tartozik. Nyugati irányban a kertségi övvel, illetve egy kisebb részen a Déli 

vegyes zónával határos. A többi oldalról a külterületi körzet veszi körül. 
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A városfejlesztési körzet statisztikai adatlapja10 

1. Lakónépesség száma 752 fő

2. Lakónépességen belül 0–14 évesek aránya 12,0 %

3. Lakónépességen belül 15–59 évesek aránya 76,5 %

4. Lakónépességen belül 60–x évesek aránya 11,5 %

5. Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív 

korúakon (15–59 évesek) belül 
 %

6. Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és idősebb népességben 3,9 %

7. Lakásállomány (db) 195 db

8. Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 71,8 %

9. Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 

(15–59 évesek) belül 
23,0 %

10. Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 
 %

11. Foglalkoztatottak aránya a 15–64 éves népességen belül 74,0 %

12. Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya  %

13. Népességszám (2006) 566 fő

14. Kiadott építési engedélyek száma 2004–2007 között, 1000 lakosra 23 db

15. Gépkocsik száma (2008), 1000 lakosra 267 db

16. Szociális segélyek száma (2008) 1000 lakosra 39 db

17. Bűnesetek száma 2001–2007 között, 1000 lakosra 191 db
 

 (A rendelkezésre álló 2001. évi statisztikai adatok nem adnak valós képet a körzetről, mivel a 

repülőtéren állomásozó 300 fős sorkatonai állományt is tartalmazzák.) 

 

 

 

 

                                                
10 Az adatok forrása: 
    1-12. Központi Statisztikai Hivatal 2001. évi népszámlálása. 
    13-16. Kecskemét MJV Polgármesteri Hivatal, az adatok a geokódolás eredményeit mutatják. 
    17. Kecskeméti Rendőrkapitányság, az adat a geokódolás eredményét mutatja. 
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Térszerkezet és területhasználat 

A városfejlesztési körzet fő megközelítési útvonala a Békéscsabai út, innen érhető el a 

repülőtér főbejárata is. Más irányokból a körzet a feltártsága gyenge. Különösen Úrrét területe 

tekinthető közlekedésileg elszigeteltnek. 

A felszínborítás tekintetében a szántók mellett nagy arányban vannak jelen 

természetes gyepterületek. Ezek egyik fele a honvédségi területen található, másik fele viszont 

a repülőtéren kívül, attól északra és keletre. Az erdőborítás jelenleg csekély, a TRT viszont 

jelentős kiterjedésű gazdasági erdőterületeket létesítését irányozza elő. 

 

Történeti visszatekintés 

Kecskemét korábban is fontos katonai állomáshely volt. Már a 19. században jelentős 

létszámban állomásoztak a városban gyalogos és huszár alakulatok, valamint tüzérség. A 

repülőtér létesítésének gondolata 1932-ben fogalmazódott meg. Három évvel később az 

egykori városi közlegelő területén kezdődött el a reptér építése, melynek átadására 1937-ben 

került sor. 1944-ben fontos szerepet töltött be a légi szállítások területén. A II. világháború 

során súlyos károkat szenvedett repülőtér újjáépítése 1948-ig tartott. 1950-es évek elején 

kibővítették és meghosszabbították a repülőtér guruló- és felszállópályáját, valamint újabb 

kiszolgálóépületeket emeltek. Az ezt követő évtizedekben fokozatosan bővült és 

korszerűsödött a repülőtér infrastruktúrája. A fejlesztések igazi lendületet azonban csak az 

1990-es évek második felétől vettek, amikor a kecskeméti katonai repülőtér az ország 

legfontosabb repülőbázisává vált. Jelenleg innen látják el az ország, illetve a NATO 

szövetségesek légterének védelmét. Itt állomásoznak a Magyar Honvédség Gripen típusú 

vadászrepülői. 

A bázishoz kötődik a Kecskeméti Nemzetközi Repülőnapok megrendezése. Az első 

kecskeméti repülőnapra még 1990-ben került sor, de csak 1997-től kezdve vált rendszeressé. 

A repülőnap a legnagyobb tömeget vonzó rendezvény Kecskeméten. Alkalmanként összesen 

100-150 ezer látogató kíséri figyelemmel a programot.  

 

Hosszútávú jövőkép 

A Kecskeméti Repülőteret 2013-ig kiemelt NATO-bázissá fejlesztik. Ennek a 

folyamatnak a keretében már az elmúlt években is milliárdos technikai és infrastrukturális 

fejlesztések történtek.  
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A katonai repülést mindig nagy érdeklődés övezi. Meggyőző bizonyítéka ennek a 

katonai légibemutatók népszerűsége. Kecskemét, mint kiemelt NATO légibázis a jövőben 

sokkal erősebben épít erre az érdeklődésre. Az egyetlen hétvégére korlátozódó repülőnapot 

egy állandó élményközpont egészíti majd ki, ahol interaktív módon ismerkedhetnek meg a 

látogatók a korszerű katonai repülés technikai érdekességeivel. 

Remélhetően belátható időn belül lehetőség nyílik a repülőtér polgári használatára is. 

Egy polgári forgalmat is bonyolító repülőtér minden esetben jelentősen növeli a potenciális 

befektetők körében az illető város vonzerejét. 

Az ökológiai értékekben szegény kecskeméti határban a jövőben nagyobb hangsúlyt 

kap a térség biodiverzitásának megőrzése érdekében a még meglévő természetes élőhelyek 

összekapcsolása és kiterjesztése. Ennek köszönhetően felértékelődnek a városfejlesztési 

körzethez tartozó Úrrét természetes gyepterületeinek természeti értéke. Itt még meg relatíve 

nagy kiterjedésben lehet visszaállítani a természetes vegetációt, s a repülőtér közelsége miatt a 

viszonylagos háborítatlanság is sokkal jobban biztosítható, mint a városhatár más részein.  

 

Megoldandó feladatok, lehetséges fejlesztések (fejlesztési javaslatok és ötletek) 

• A repülőtér vegyes (katonai és polgári) használatát lehetővé tevő feltételek fokozatos 

megvalósítása 

• A repülőtérhez kapcsolódva a katonai repülés eszközeit, technikáit interaktív módon 

bemutató és a repülés élettani körülményeit szimuláló élményközpont létrehozása 

• A repülőtér védőövezetén belül található természeti területek kiterjesztése, ökológiai 

értékük növelése 
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Repülőtér és védőzónája 
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● Magas technikai színvonalat képviselő 
légitámaszpont 

● Jelentős számú foglalkoztatott 
● A Nemzetközi Repülőnapok 

idegenforgalmi vonzereje 
 

● A repülőtér polgári használata nem 
lehetséges 

● A város lakóterületeihez túl közeli 
fekvés 

● A területre érvényes beépítési 
korlátozások 

● A városfejlesztési elképzelések 
tekintetében kívül esik az 
önkormányzat hatáskörén 

● A repülőtér korlátozott polgári 
használatának lehetővé tétele 

● Repüléstechnikai élménypark 
kialakítása révén folyamatos 
idegenforgalmi kínálat 

● A gyér tanyai népesség és a 
területhasználati korlátozások miatt 
nagyobb súlyt kaphat a természeti 
környezet 

● Katonai konfliktus estén kiemelt 
célpont 

● A honvédelmi érdekek felülírhatják a 
városi elképzeléseket 
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5. Kecskemét új, integrált városfejlesztési stratégiájának vázlata 

 

5.1. Bevezető  

A megújuló európai gazdasági tér sikerének letéteményesei a városok. A 

negyedszázada először elfogadott és az Európai Unió tagországai számára fontos ajánlásokat 

tartalmazó városfejlesztési chartát továbbfejlesztették. Ennek lényege, hogy a kontinens 

versenyképessége, az egyre fontosabbá váló különböző „hálózati együttműködések”, a 

városok megújulása és vidékeikkel való harmonikus együttélése, a fenntartható fejlődést 

is szolgáló regionális együttműködés kulcsfontosságú lesz egész Európa jövőjét illetően. A 

lisszaboni nyilatkozat egyszerre fogalmazza meg a tudásalapú társadalomra építő új 

fejlesztések szükségességét és az életkörülmények javítását, különös tekintettel a városok 

rehabilitációjára. Az új, kedvező változások kiindulópontjai, pólusai a különböző méretű, 

funkciójú, a vidékek ellátásában, felemelésében is kiemelkedő szerepet játszó városok. 

Az különböző európai városfejlesztési ajánlások mellett a stratégia tervezése során 

figyelembe vettük a korábban készült – a képviselőtestület által elfogadott – kecskeméti 

városfejlesztési dokumentumok (városfejlesztési koncepció, gazdasági program és annak 

megújítása, településrendezési terv, az IVS előzetes dokumentum), valamint az önkormányzat 

által készített és elfogadott különböző ágazati fejlesztési koncepciók megállapításait, melyek 

kiindulópontul szolgáltak az új stratégiai tervdokumentum elkészítéséhez. 

 

5.2. A város sokszínű öröksége és azok következményei 

Kecskemét fontos öröksége egy hűbéri korlátoktól részben mentes alföldi 

városfejlődés, amely a helyi társadalom erős szervezettségére építve lett egykor 

törvényhatósági jogú város. A fejlett önkormányzás képessége olyan örökség, amely egykor 

megteremtette a mai modern Kecskemét alapjait, jellegadó főterét, a virágzó homoki 

tanyarendszerét és a világhírű szőlőnemesítő kultúrát. 

A két világháború között, amikor Kecskemét „Kert-Magyarország” fővárosa lett, ami 

nem pusztán a kertészet, hanem az élelmiszergazdaság, a magas színtű paraszti munkakultúra, 

a mostoha gazdálkodási környezethez való alkalmazkodás példája is volt, a mindig fontos 

piaci-kereskedelmi központváros már pályázott a megyeszékhely pozícióra.  

 Az államszocializmus 1950-ben megyeközponti-hatalmi funkciókkal ruházza fel. Ezen 

időszak kezdetén a fejlődésének részben az e funkciókból adódó intézményépítés, valamint az 
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iparosítás képezte az alapját. Erre épült később a magas színvonalú kutatás és agrár-

innováció, a főiskolai szintű felsőoktatás, valamint – országosan is egyedi – kulturális-

művészeti és múzeumi intézményfejlesztés. 

A rendszerváltozás ezeknek a korábbi városfejlesztési tényezőknek és energiáknak 

egy részét negligálta. A fejlett kereskedelmi funkciók mellett ma nincs igazán meghatározó, 

a korábbiakhoz hasonlóan markáns gazdasági vagy kulturális városfejlesztő tényezője 

Kecskemétnek. Ebben hozhat változást a közelmúltban bejelentett Daimler AG. beruházás, 

mely új gazdasági pezsgést eredményezhet a városban, ha Kecskemét kellően fel tud készülni, 

s megfelelő környezetet tud biztosítani a magasabb technológiai, szolgáltatási és ellátási 

szintet igénylő cégek letelepítésére és kiszolgálására. 

 

5.3. A város fejlesztésének alapjai – segítő és gátló tényezők  

1. Kecskemét kiváló földrajzi helyzetű város, jelentős igazgatási, gazdasági, 

kereskedelmi és szolgáltatási vonzáskörzettel. Kecskemét nemcsak a Dél-Alföld Régió 

kiemelkedően fontos, potenciális regionális társközpontja, hanem a főváros körül 

formálódó külső – bolygó – városgyűrűjének is fontos tényezője. Közel egymillió lakos 

él a város körül rajzolt 50 km sugarú körben. E téren számottevő tartalékok tárhatók fel 

a térségi (terület- és vidékfejlesztési) együttműködést illetően.  

2. Kecskemét – múltjának példáiból is következően – megújulóképes város. Gazdasági és 

társadalmi hagyományai is predesztinálják arra, hogy megfeleljen a XXI. század új 

városfejlesztési kihívásainak. Ennek alapja a jelentős vállalkozói szféra és annak 

versenyképessége, fejlesztési kedve, a munkaerő képzettségi színvonala.  

3. Kecskemét magas szintű egészségügyi, oktatási, szociális és kulturális 

szolgáltatásokkal rendelkezik, ami stabil hátteret biztosít a helyi társadalom szervezett 

megújításához. 

4. Kecskemét a Duna-Tisza köze (Homokhátság) környezetileg érzékeny területén 

fekszik, amely a jövőbeli városfejlesztés szempontjából attól függően tekinthető gátló 

vagy segítő tényezőnek, hogy a város hogyan él ezzel az adottsággal, felismeri-e a 

környezeti kutatásban, fejlesztésben és innovációban rejlő lehetőségeket. 

A fent felsorolt adottságok mellett ma három olyan, a városfejlesztést gátló tényező 

fogalmazható meg Kecskeméten, amelyeknek koncepciózus és következetes megoldása 
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nélkül nem, vagy csak igen nehezen valósíthatók meg igazán átütő erejű és sikerű 

fejlesztések. Ezek a következők:  

1. A városi közlekedés helyzete, belső és átmenő forgalmának rendezetlensége, a 

belváros forgalomcsillapításnak megoldatlansága, tömegközlekedésének 

korszerűtlensége. 

A tömegközlekedési járatok a teljes lakosság kb. 75%-át viszonylag kedvezően elérik, 

mégis állandósult a közlekedési zsúfoltság. Ennek oka egyrészt a várost elkerülő 

országos és regionális jelentőségű útszakaszok kiépítésének a befejezetlensége, a város 

térbeli szerkezetének széttagoltsága. Másrészt Kecskemét jelentős vonzáskörzetéből a 

várost munkába járási, ingázási, kereskedelmi és más ügyintézési céllal felkeresők egyre 

növekvő arányú gépkocsi használata. A történelmi városrészben, az ún. Nagykörúton 

belül jelentős forgalomátszervezésre, illetve mérséklésre van szükség, melyhez az 

alapvető műszaki és szakmai feltételeket biztosítani kell. 

A városi közúthálózat-fejlesztésének legfontosabb elemei 

 
 

2. A város beépített területeinek alig korlátozott növekedése, a térbeli kiterjedése és 

ebből következően a hagyományosan igen érzékeny és sérülékeny táj környezetének 

okszerűtlen használata. 
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Kecskemét ma is a legnagyobb külterületi népességgel rendelkező város. Több mint 

13.000 lakos él az átalakuló szórványokon. Az egykor virágzó kecskeméti tanyás táj ma 

igen rendezetlen képet mutat. A táji értékek súlyosan degradálódtak, a mezőgazdaság, 

különösen kertészet szerepe visszaszorult. Térben differenciáltan és 

területhasználatában, épített környezetében nagyon kedvezőtlenül alakulnak át az 

egykori zártkertek, különösen a belterületi határhoz közeli tanyás területek. Egyes 

külterületi részeken tömeges villaszerű építkezések folynak. Másutt viszont nagy 

számban jelennek meg „elesett”, perifériára sodródott társadalmi csoportok. Egy részük 

a városból költözik ki, más részük viszont a város határain kívülről érkezik. Ezek a 

korábban nem tapasztalt szélsőséges jelenségek súlyos terhet jelenthetnek a jövő 

városfejlődésére. 

A városban kiadott építési engedélyek területi eloszlása (2004-2007 között) 

 

3. A város egyes, jól elkülönülő városrészeinek eltérő fejlettsége és fejlődése, a 

kielégítetlen kisközösségi igények folyamatos megjelenése. 

Kecskemét mindig is sokszínű – egyes településrészeit, lakóövezeteit tekintve eltérő 

sajátosságokkal, igényekkel jellemezhető – város volt. Az egykori mezővárosban is 

egyszerre volt jelen a „falu” és a „város”. A gyorsan modernizálódó, dinamikusan 

épülő/átépülő város egyes területei egyedi és karakteres – a szűkebb élettereket 
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harmonikusabbá tenni szándékozó – igényekkel, elképzelésekkel, tervekkel 

jelentkeznek. Ezeknek az igényeknek áttekinthető rendszerezése, az eltérő léptékű és 

hatású városi/városrészi fejlesztések összehangolása az egyik legfontosabb tervezési-

fejlesztési kívánalom. 

Kecskemét városfejlesztési körzeteinek lehetséges fejlesztési irányai 

 
 

5.4. A város jövő fejlődését átható horizontális tervezési szempontok 

A harmonikus városfejlődés érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani – az alábbi – a 

tervezett fejlesztéseket átható ún. „horizontális” tényezőkre is: 

• Esélyegyenlőség, egyenlő hozzáférés elve 

• Fenntarthatóság 

• Területi és társadalmi kohézió 

• Foglalkoztatás, munkahelyteremtés 

A településfejlesztésben az egyik legfontosabb horizontálisan érvényesítendő szempont 

az esélyegyenlőség és az egyenlő hozzáférés biztosításának elve. Az esélyegyenlőség 

biztosítása érdekében különös figyelmet kell fordítani minden infrastrukturális fejlesztés és 

település-rehabilitációs támogatás esetén az alacsony státuszú lakosok helyzetére. Kiemelten 
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fontos a település minden lakója számára az alapvető közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

biztosítása, valamint a hátrányos megkülönböztetés és a szegregáció minden formájának 

megakadályozása. 

 Az egészséges és fenntartható környezet igényeinek való megfelelés. Kecskeméten és 

térségében a környezeti veszélyek fokozottan jelentkeznek (talajvízszint-süllyedés, 

légszennyezettség, deflációra érzékeny talaj), ezért a jövőben kiemelt figyelmet kell fordítani 

a környezeti fenntarthatóság biztosítására. Fontos az egészséges, ápolt, s a közösség által is 

megbecsült városi környezet kialakítása, és ennek keretében a közparkok, magánkertek 

egységes rendszert alkotó „zöld városi szövetté” történő formálása. Az egészségesebb 

lakókörnyezet kialakítása, az okszerű vízgazdálkodás és környezettudatos gondolkodás 

együttesen biztosíthatja a – klímaváltozás miatt egyre veszélyeztetettebb – Homokhátság 

ökológiai viszonyainak és a lakosság egészségi állapotának javulását. 

 Egy város egészének fejlődése csak úgy lehet harmonikus, ha a városon belül nincsenek 

nagy területi és társadalmi különbségek. A területi és társadalmi kohézió növelésével 

mérsékelhetők az egyes városrészek között az életszínvonalbeli, elérhetőségi és szociális 

különbségek, illetve erősíthetők a városrészek „élő” kapcsolatai és fokozható a közöttük lévő 

munkamegosztás. A társadalmi kohézió erősítését számos városi beavatkozás és akció 

szolgálhatja, mint például a közösségfejlesztő, foglalkoztatási és képzési programok, az 

oktatási és szociális infrastruktúra feltételeinek javítása, a helyi lakossági identitásának 

növelése, és a városrész felújításába történő bevonása stb. 

A város fejlesztése során a foglalkoztatás lehetőségeinek biztosítása és az ahhoz 

szükséges megfelelő képzettség megteremtése az egyik, ha nem a legfontosabb teendő. A 

lakosság szociális biztonságérzetét és életkörülményeit alapvetően meghatározza a stabil és 

kiszámítható munkahelyek jelenléte. A cél a munkahelyteremtés és a munkahelyek 

megőrzése, illetve új vállalkozások elindításának megkönnyítése. Különösen a helyi 

munkaerőpiacra való bejutás lehetőségét kell fejleszteni a keresletnek megfelelő képzések 

biztosításával, a lakosság vállalkozási kedvének és innovativitásának növelésével, melyben 

kiemelt szerepet kell játszania a város felsőfokú oktatási intézményeinek, 

vállalkozásfejlesztési szervezeteinek, kamaráinak és kutatóintézeteinek. Meg kell teremteni az 

atipikus foglalkoztatás feltételeit (pl. részmunkaidős munka, távmunka) a teljesebb körű 

foglalkoztatás érdekében, valamint javítani szükséges a települések között a munkavállalási 

célú ingázás lehetőségeit.  
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5.5. A városi jövőkép és fejlesztési célrendszer megalapozottsága 

Az új integrált városfejlesztési stratégia jövőképének és célrendszerének kialakítása 

során az érvényben lévő kecskeméti városfejlesztés koncepció stratégiai fejlesztési irányai 

képezték a kiindulási alapot, melyek a következők: 

Kecskemét váljék: 

• gazdaságilag innovatív, iparát, mező- és élelmiszergazdaságát megújító, a 

kvalifikált munkaerőre és az információs technológiákra támaszkodó modern, 

szolgáltató várossá; 

• a helyi társadalom hosszú távú sokféle érdekét érvényesítő, az itt élők 

életkörülményeit tudatosan és körültekintően fejlesztő, a településrészek 

infrastruktúráját és szolgáltatatásait szintre hozó, harmonikus környezetű 

várossá; 

• az európai és magyar középváros-hálózatban regionális hatású, központi 

szerepkört betöltő, kulturális és idegenforgalmi centrummá, megtartva, 

fejlesztve főiskoláját és közoktatási hálózatát. 

Kecskemét városfejlesztési koncepciója céljait tekintve egy kiegyensúlyozottan fejlődő, 

megújuló és versenyképes várost képzel el, aminek alapja: 

• a jól szervezett, a befektetők számára vonzó és okosan támogatott 

gazdaságfejlesztés,  

• az igényes környezet, annak használatával és védelmével együtt,  

• a színvonalas köz- és piaci szolgáltatások, jól működő intézményrendszer,  

• a tágabb értelemben vett kultúra szerepének növelése, az itt élők közösségének 

erős kötődése és tenni akarása.  

Ezeknek a fejlődést biztosító alaptényezőknek kell majd sajátosan „megnyilvánulnia” és 

hatnia a város vonzó és kisugárzó szerepköreit illetően is, mind a kistérségre, mind a Duna-

Tisza közére, továbbá a város potenciális és szervesen formálódó vonzáskörzetére 

vonatkozóan is.  
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5.6. Kecskemét hosszú távú jövőképe 

Kecskemét gazdaságában és társadalmában egyaránt megújulóképes, innovatív, 

európai értékeket hordozó és hagyományait tisztelő, környezettudatos várossá válik. 

A célok elérése érdekében a jövőben Kecskemét; 

• Alkalmazkodik a sajátos táji és településkörnyezeti adottságokhoz. Tudatosan él 

azokkal az új technológiákkal, amelyek hozzájárulnak a környezeti erőforrásai 

megóvásához. 

• Sokoldalú gazdasága megújítása révén saját polgárai és szűkebb térsége számára 

kiszámítható megélhetést nyújt. Biztosítja az itt élni akarók számára a jövő boldogulási 

lehetőségeit. 

• Segíti társadalmának kiteljesedését, az újdonságokra nyitott, innovatív és kreatív 

szellemiség kialakulását. 

• Művészetpártolásával a helyi hagyományokra építő, markáns kulturális és művészeti 

arculatot alakít ki, amely széles hazai és nemzetközi érdeklődésre tart számot. 

• Törekszik a lakóközösségeinek harmonikus együttélésére és a társadalmi szolidaritás 

megteremtésére. 

• Lakói számára minőségi életkörülményeket és kellemes, egészséges lakókörnyezetet 

nyújt. 

• A központi szerepkör előnyeinek kisugárzásával sokoldalú, kölcsönös együttműködést 

valósít meg a természetes vonzáskörzet településeivel. 

 

5.7. A jövőbeli fejlesztési irányok meghatározása 

5.7.1. Általános, átfogó cél 

Kecskemét a kitűzött jövőkép elérése érdekében a következő 15-20 éves időtartamra 

szóló, átfogó célt határozza meg: környezetileg, társadalmilag és gazdaságilag 

kiegyensúlyozott, fenntartható városfejlődés. 

Kecskemét a 20. század közepéig a belső erőforrásokra és a táji adottságokra épülő 

fejlődési pályát követett. A város életének és lakói megélhetésének alapját előbb a rideg 

állattenyésztés és marhakereskedelem, majd a 19. század második felétől a szintén külpiac-

orientált szőlő- és gyümölcstermesztés képezte. A 20. század második felében a korábbi 

szerves, autonóm fejlődést egy kívülről irányított, extenzív növekedési periódus váltotta fel. A 
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számos új (ipari, közigazgatási, szolgáltatási) funkció megjelenésének és a népesség gyors 

megduplázódásának azonban ára volt, ugyanis a város nagyrészt elvesztette korábbi 

harmonikus fejlődésből adódó arculatát, helyi identitását. Az elmúlt két évtized Kecskemét 

saját maga újradefiniálási kísérletének jegyében telt. Annak ellenére, hogy gazdaságát 

sikeresen újította meg, s kulturális kínálat tekintetében is jelentősen előrelépett, az egész 

várost magával húzó fejlődési irány még nem bontakozott ki. A Daimler AG. autóipari 

nagyberuházása e tekintetben új esélyt teremthet Kecskemét számára. Az üzem és a 

letelepedő beszállítók annak ellenére, hogy munkahelyeket teremtenek, s növelik a helyi 

adóbevételeket, önmagukban nem tekinthetők városformáló tényezőnek. Egy ilyen léptékű 

ipari beruházás is csak akkor tud jelentős városformáló erővé válni, ha egy olyan települést 

talál, amely képes a teljes települési rendszerében (gazdaság, társadalom, környezet, műszaki 

és infrastrukturális háttér) megújulásra, vagy ki tudja kényszeríteni azt. Kecskemétnek a 

közeljövőben olyan minőségi települési hátteret kell kialakítania, amely egyszerre képes 

előrelépést (fejlődést) mutatni a magas szintű vállalkozási-, szolgáltatási- és infrastrukturális 

környezet kialakítása, a helyi társadalom képzettsége, az épített- és természeti környezet 

védelme, valamint a kulturális miliő formálása terén. Ha ezek a feltételek teljesülnek, 

Kecskemét egy versenyképes és vonzó település képét tudja magáról mutatni, mely meg tud 

felelni nem csak a Daimler által is képviselt igen szigorú nemzetközi elvárásoknak, de a helyi 

társadalom egyre növekvő igényeinek is. 

 

5.7.2. Tematikus célok 

• Közúthálózat-fejlesztés és közlekedésszervezés keretében a külső városrészekben a még 

hiányzó városszerkezeti jelentőségű közlekedési kapcsolatok kiépítése, a belvárosban a 

gépkocsiforgalom visszaszorításával a gyalogos és kerékpáros közlekedés előtérbe 

helyezése. 

• A helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés ösztönzése, vállalkozóbarát gazdasági 

környezet kialakítása, komplex piaci szolgáltatások biztosítása és a helyi turisztikai 

kínálat színvonalas bővítése. 

• A munkaerőpiaci igényekhez illeszkedő oktatási rendszer kialakítása és innováción 

alapuló technológiafejlesztés műszaki és intézményi feltételeinek megteremtése. 
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• Az aktív szabadidő eltöltési lehetőségek széles (a tömegigényektől a fizetőképes 

rétegigényekig terjedő) skálájának biztosítása, az egészségesebb életmód erősítése és az 

egészségmegőrzés érdekében. 

• A művészeti sokszínűségre nyitott és befogadó város megteremtése, amely ápolja 

hagyományait és széles lehetőséget teremt a művészet és kultúra minden szegmensének 

megjelenésére. 

• A városkép és a lakókörnyezet minőségének javítása, a társadalom lakókörnyezettel 

szemben támasztott igényességének fokozása, a helyi identitás erősítése. 

• A környezettudatos gondolkodásmód és környezetbarát alkalmazások városi szintű 

elterjesztése, a rendelkezésre álló megújuló energiaforrások nagyobb arányú használata. 

 

5.7.3. Városrészi célok 

Történelmi városterület: 

Fejlesztési cél: Gazdag kulturális és idegenforgalmi funkcióval bíró, egybefüggő, 

emberközpontú közterületi rendszer kialakításával a történelmi Főtér keretein túlmutató, 

valódi belvárosi érzés és városképi arculat megformálása. A városközpontot övező, 

mezővárosi múltra visszatekintő lakóterületek környezeti és társadalmi vitalitásának értékőrző 

módon történő növelése. 

Északi kertvárosi öv: 

Fejlesztési cél: Szorosabb belső közlekedési kapcsolatok kiépítése, a 

városrészközpontok megerősítése, az elöregedő népességgel és épületállománnyal rendelkező 

lakóterületek vitalitásának megújítása, barnamezős városrehabilitáció. 

Széchenyiváros: 

Fejlesztési cél: A kulturális és szabadidős lehetőségek körének bővítése, a panelos 

épületállomány energetikai és homlokzati felújítása, a közterületek színvonalának emelése, új 

kertvárosias beépítéssel a lakótelep és a kertségek közti harmonikus lakókörnyezeti átmenet 

megoldása. 

Zöld folyosó: 

Fejlesztési cél: A meglévő zöldterületek értékeinek megőrzése, a zöldterületi rendszer 

kiterjesztése, az aktív szabadidő eltöltési lehetőségek komplex, színvonalas, egymásra épülő 

kínálatának megteremtése, korszerű Gyógyintézeti Központ és kapcsolódó egészségturisztikai 

potenciál kialakítása. 
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Nyugati kertvárosi öv: 

Fejlesztési cél: A belső területi kohézió és kapcsolatok erősítése, új lakónegyedek révén 

a kertvárosi jelleg továbbfejlesztése, rendezett megjelenésű, funkciógazdag nyugati városkapu 

kialakítása, innovációorientált vállalkozási környezetet biztosító technológiai park létesítése. 

Déli városrészek 

Fejlesztési cél: A lakó és gazdasági területek minél zavartalanabb együttélésének 

biztosítása, a Mercedes beruházáshoz kapcsolódó ipari-logisztikai fejlesztések optimalizált, 

racionalizált és környezetbarát megvalósítása, a korszerűtlenné vált gazdasági telephelyek 

barnamezős revitalizációja. 

Városkörüli szatellit települések: 

Fejlesztési cél: A várostól való függés oldása érdekében a helyi munkalehetőségek és a 

helyben igénybe vehető szolgáltatások körének bővítése, a lakosság helyi identitását 

megerősítő egyedi kulturális arculat és vonzó települési környezet kialakítása. 

Kertségek: 

Fejlesztési cél: A lakókertes fejlődést elősegítő közterület-szabályozás végrehajtása, a 

kertművelési tradíciók megőrzése, a színvonalasabb helyi ellátás megszervezése. 

Tanyás külterület: 

Fejlesztési cél: A mezőgazdasági földhasználat prioritása, a szervezett keretek között 

folytatott, nagy hozzáadott értéket produkáló termelés ösztönzése, a mezőgazdasági kultúrtáj 

értékeinek megőrzése, a városból történő tömeges kiköltözés visszaszorítása, a lakóházépítés 

környezeti és földhasználati feltételekhez kötése. 

Repülőtér és védőövezete: 

Fejlesztési cél: A katonai repülőtér polgári használatának lehetővé tétele, a harcászati 

repülésben rejlő idegenforgalmi potenciál intenzívebb kihasználása, a környék természetes 

élőhelyeinek kiterjesztése, viszonylagos háborítatlanságuk biztosítása. 
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5.8. A stratégia koherenciája és konzisztenciája 

A stratégia elkészítése során mindvégig fontos szempont volt, hogy Kecskemétnek is 

alkalmazkodnia kell az új európai és hazai fejlesztési politikához, s fejlődése érdekében 

összehangolt, az európai városfejlesztési elveket szem előtt tartó, hosszú távú stratégiai 

tervezést kell megvalósítania. Kecskemét az Integrált Városfejlesztési Stratégiájában olyan 

jövőképet, célokat és fejlesztési programokat fogalmazott meg, amely integrált módon kívánja 

szolgálni a városfejlődést. Kecskemét a stratégiaalkotás során mindvégig törekedett arra, hogy 

rendelkezzen olyan sajátos egyedi, fejlesztési elképzelésekkel, prioritásokkal, fontos 

funkciókkal, melyek megkülönböztetik a régió többi városától, ugyanakkor fejlesztési irányai 

jól illeszkedjenek az országos és régiós stratégiai dokumentumok céljaihoz. 

Az IVS céljainak kialakításánál figyelembe vettük Új Magyarország Fejlesztési Terv 

átfogó és specifikus céljait. Kecskemét jövőképe és átfogó célja mely a környezetileg, 

társadalmilag és gazdaságilag fenntartható városfejlődést fogalmazta meg, jó egyezést mutat 

mind a foglalkoztatás növelését kitűző országos célokkal, mind a horizontális politikák 

keretében megfogalmazott fenntarthatóság biztosításával és a kohézió erősítésével. 

Kecskemét IVS-ében megfogalmazott jövőkép nem csak az ÚMFT céljaival egyezik, de a 

gazdaságában és társadalmában egyaránt megújulóképes, innovatív, európai értékeket 

hordozó és hagyományait tisztelő, környezettudatos város gondolata megfelel a lisszaboni 

célkitűzésekben és a Göteborgi Stratégiákban megfogalmazott elvekkel és célokkal. 

Miután Kecskemét egy környezetileg érzékeny területen fekszik, (az OTK 

besorolásban) részét képezi az országos jelentőségű integrált fejlesztési térségeken belül a 

Tisza-térségnek, továbbá az OTK Kecskemétet és környékét urbanizált központtal rendelkező 

vidékies kistérség kategóriába sorolja. Így a város feladatai kiterjednek vidékfejlesztéssel 

kapcsolatos kérdésekre is. Kecskemét földrajzi elhelyezkedésénél és sajátos települési 

szerkezeténél fogva két fejlesztési terület problémáinak kezelésében is érdekelt. A város 

számára meghatározó feladatok mutatkoznak a tanyás térségek revitalizálásában, valamint a 

Duna-Tisza közi Homokhátság társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetének kezelésében, 

javításában. Ennek megfelelően jövőképében a város alkalmazkodni kíván a sajátos táji és 

településkörnyezeti adottságokhoz. Tudatosan él azokkal az új technológiákkal, amelyek 

hozzájárulnak a környezeti erőforrásai megóvásához. Sokoldalú gazdaságának megújítása 

révén pedig hozzá kíván járulni saját polgárai és szűkebb térsége számára kiszámítható 

megélhetéshez. Ez a fejlődési irány az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

környezeti állapotára és a vidéki gazdaságra megfogalmazott prioritásokkal mutat összhangot. 
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Kecskemét Integrált Városfejlesztési Stratégia átfogó és tematikus céljai összhangban 

vannak a „Dél-alföldi régió Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata és Operatív 

Programblokk javaslatai (2005)” című dokumentum stratégiai céljaival és prioritásaival. 

Stratégiai célok: 

I. A régió versenyképességének javítása 

II. Az elmaradott területek felzárkóztatása 

III. „Fenntartható fejlesztés” megvalósítása 

 

Prioritások: 

1. A gazdaság versenyképességének javítása és a foglalkoztatás növelése – Befektetés a 

gazdaságba 

2. A humán erőforrások fejlesztése – Befektetés az emberbe 

3. Régiószervezés – Fejlesztési mintarégió 

4. Életminőség javítása – Befektetés a környezetbe 

5. A régió áramlási tengelyeinek fejlesztése – Akadálytalan mobilitás 

A kecskeméti IVS céljai egyezést mutatnak a Dél-Alföldi Régió Operatív Programja 

(DAOP) keretében megfogalmazott célokkal, különösen a specifikus célok vonatkozásában, 

mely a regionális gazdaság erősítéséről és versenyképességének növeléséről, az innováción 

alapuló gazdasági szerkezetváltás elősegítéséről, illetve a lakosság életkörülményeit 

meghatározó települési, környezeti állapot javításáról, a régió kohéziójának erősítéséről szól. 

Az IVS célrendszerének kialakítása során figyelembe vettük és felhasználtuk 

Kecskemét városfejlesztési koncepciójának átfogó és tematikus céljait, melyek a mai napig 

aktuálisak és megvalósíthatók.  

Az IVS tematikus céljai figyelembe veszik, és jól szolgálják a városrészek érdekeit. Az 

általános-, tematikus- és városrészi célok városi rendezési tervhez történő illeszkedésének 

vizsgálata is megtörtént. Emellett a tervezők elvégezték a kiemelt városi programok 

szerkezeti tervhez történő illeszthetőségének elemzését is. Jelentősebb módosítást csak a 

nemzetgazdasági érdekeket képviselő Daimler AG. beruházása igényelt. Konkrét fejlesztési 

projektek estében kisebb léptékű korrekciókra volt, illetve lesz szükség, melyekről az 

Akcióterületi Terveknél áll rendelkezésre részletesebb kimutatás. 
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5.9. Fejlesztési programcsoportok és programok 
 

Ipari park, innovációs és technológiai szolgáltatás-fejlesztés program (P1) 

P1.1. Kreatív Innovációs Központ és technológiai park létrehozása a Homokbánya területén 

P1.2. Új ipari- és logisztikai parkok kialakítása 

P1.3. A Daimler AG. gyártóbázisának kialakítása, környezetének rendezése 

 
Humán erőforrás-fejlesztés és munkahelyteremtés programja (P2) 

P2.1. Szakmát adó képzések és a tehetséggondozás helyzetének javítása, integrált 

tehetséggondozási program megvalósítása a Kecskeméti Tehetségpont keretein belül 

P2.2. Rudolf laktanya és a Közép Európai Nemzetközi Egyetem területének elsődlegesen 

oktatási, képzési és továbbképzési központként történő fejlesztése, a Kecskeméti 

Főiskola városstratégiai jelentőségű képzéseihez segítségnyújtás biztosítása. 

 
Városi közlekedés-, közút- és informatikai fejlesztés programja (P3) 

P3.1. Nagykőrösi utca és a Bem utca forgalmi szerepének növelése, megfelelő műszaki 

kialakítása 

P3.2. Izsáki út bővítése, valamint az Izsáki út – Vízmű út és a Kecskemét-Lajosmizse 

vasútvonal közötti területen a forgalmi igényekhez igazodó úthálózat-fejlesztés 

P3.3. Körutak fejlesztése, Mikszáth K. krt. – Akadémia krt. összekötése, a Bethlen és Kuruc 

körutak 2x2 sávosítása, valamint a külső körút (Királyok körútja) még hiányzó 

szakaszainak befejezése (pl. Károly Róbert krt., Nagy Lajos krt., III. Béla krt. nyugati 

szakaszának folytatása) 

P3.4. Parkolóházak építése a belvárosban és a bevezető utak nagykörúti (történelmi körút) 

becsatlakozásainál, „parkolj és utazz” rendszer kialakítása 

P3.5. Szélessávú szimmetrikus informatikai-hálózat kialakítása a teljes város területén 

P3.6. Korszerű, valós idejű forgalomirányító rendszer kiépítése 

P3.7. A Noszlopy Gáspár park – MÁV-Cargo területeken komplex tömegközlekedés-

fejlesztési beruházása 

P3.8. Térségi igényeket kielégítő kerékpárút fejlesztés 

 
A „megújuló kiskunsági táj” programja (P4) 

P4.1. Agrár-környezetvédelem és tájgazdálkodás modellértékű eredményeinek terjesztése, a 

biogazdálkodás erősítése 



                 KECSKEMÉT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 

              MMTTAA  RRKKKK  AAllffööllddii  TTuuddoommáánnyyooss  IInnttéézzeett,,  KKeeccsskkeemméétt,,  22000088..  20

 

 

P4.2. „Zöldváros” és alternatív energia-termelés program 

P4.3. A vidékfejlesztés és környezetvédelem innovációs központja program 

 

Funkcióbővítő városrehabilitáció első és második üteme (P5) 

P5.1. A Rákóczi út és vasútkert rehabilitációja, új közösségi terek kialakítása 

P5.2. A Főtér északi részéhez kapcsolódó közterületek (Arany János utca, Lordok Passzázs, 

Luther köz) komplex rehabilitációja, kulturális tartalommal történő megtöltése 

P5.3. A Széchenyi téri autóbusz pályaudvar elköltöztetése és a tér európai léptékű 

revitalizációja 

 

A „Széktói rekreációs központ” idegenforgalmi fejlesztése (P6) 

P6.1. Gyógy-, élmény- és sportcélú fürdőlétesítményeket is magába foglaló új vízicentrum 

kialakítása 

P6.2. A régi sportuszoda épületének és környezetének idegenforgalmi hasznosítása 

P6.3. A sportpályák területének rehabilitációja (pl. Bóbis birkózócsarnok, atlétikai pálya) 

 

„Kecskemét kulturális öröksége” program (P7) 

P7.1. Multifunkcionális közösségi központ kialakítása az Erdei Ferenc Kulturális és 

Konferencia Központban 

P7.2. A „Városi Mozi” funkcióváltó hasznosítása 

P7.3. Műkertvárosi művésztelep, műteremvillák és környezetük felújítása 

P7.4. Kodály világzenei fesztivál program 

 

„Hírös város” turisztikai vonzerő program (P8) 

P8.1. Tájtörténeti park létrehozása 

P8.2. Magánerős szálláskapacitás bővítő program (4 csillagos besorolású szálloda) 

P8.3. Szauna Hotel teljes körű felújítása 

P8.4. A Csalánosi erdő rekreációs fejlesztése 

P8.5. Repüléstörténeti és repüléstechnikai élményközpont kialakítása 

P8.6. Kecskemét Magyarország Lovas Fővárosa - Dél-Alföld Magyarország Lovas Régiója, 

Angol Telivér Lovas Klaszter Program megvalósítása 
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Szociális városrehabilitáció programja (P9) 

P9.1. Kossuth- és Erzsébetváros, valamint Ürgés területén szociális típusú városrehabilitáció 

megvalósítása. A programban résztvevő családok lakásainak felújítása, játszótér 

létrehozás, valamint az egész akcióterület infrastrukturális ellátottságának szinten 

tartása, illetve javítása 

P9.2. Támogatott szakképzés, részidejű közmunka és munkahelyteremtés programja a 

programban résztvevő családok számára 

P9.3. Roma Kulturális Központ létrehozása 

P9.4. A roma tanulók integrált oktatásának megvalósítása 

P9.5. A szociális városrehabilitáció által érintett akcióterület közbiztonságának javítása 

P9.6. Panelprogram folytatása (Árpádváros, Széchenyi város, Műkertváros területén) 

 

„Egészség és aktivitás” életminőség-fejlesztő program (P10) 

P10.1. Szabadidőközpont funkcióbővítő hasznosítása 

P10.2. Az egészségügyi ellátórendszer korszerűsítése, a megyei kórház területén a 

Kecskeméti Gyógyászati Központ fejlesztése 

P10.3. Fásítási programok (parkerdők, utcafásítás, város körüli véderdők) 

P10.4. Szelektív hulladékgyűjtés, -feldolgozás és -hasznosítás programja 

P10.5. Környezetbarát üzemeltetésű tömegközlekedés kialakítása 

P10.6. A Belváros gyalogosbarát forgalomátszervezésének programja 

P10.7. Városi kerékpárút-hálózat fejlesztése a turisztikai vonzerők feltárásával 

 

„Együtt-egymásért” program (alközponti fejlesztések, városrészi társadalmi 

programok: közösségfejlesztés és lokális identitás erősítése) (P11) 

P11.1. Városrészi alközpontok fejlesztése 

P11.2. Városrészi közösségfejlesztő és közterület fejlesztési programok 

P11.3. Felsőszéktó és Máriahegy közterület-szabályozása és intézményi fejlesztése 

P11.4. A szatelit települések életminőség- és gazdaságfejlesztési programja 
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A társadalmi egyeztetés során a város civil és gazdasági szervezeteitől beérkezett 
programjavaslatok listája 

 
Ágazat, 

tevékenységi 
terület 

A program neve Program-
csoport 
száma 

Hatókörzet Lakossági 
támogatottság, 

% 

Antiszegregáció
teljesülése 

Mezőgazdaság Energianövények 
termesztése P4 kistérség 66 + 

Feldolgozóipar Energianövények 
feldolgozása P4 kistérség 66 + 

Erdőgazdálkodás Erdőtelepítés P4 kistérség 89 + 
Energiaellátás Biomassza hőforrás 

telepítése P4 kistérség 89 o 

Energiaellátás Bioenergia infra-
struktúrájának kialakítása P4 kistérség 89 o 

Élelmiszeripar Élelmiszergazdaság 
fejlesztése P4 kistérség 66 + 

Italgyártás Borászat fejlesztése P4 kistérség 66 o 
Kereskedelem Agrárlogisztikai központ 

létrehozása P1 régió 66 o 
Elektronikai 
termék gyártás 

Információ-technológiai 
gyártás P1 régió 68 o 

Gépgyártás Ipari berendezés gyártás P1 kistérség 96 o 
Műanyagipar Műanyagipari gyártás P1 kistérség 96 o 
Gazdaságfejlesztés Elektrotechnikai vállal-

kozások bővítése P1 kistérség 96 o 

Kutatás-fejlesztés Innovációs központ 
létrehozása P1 régió 67 o 

Gazdaságfejlesztés Új ipari park kialakítása P1 kistérség 67 o 
Városi személy-
szállítás 

Tömegközlekedés infra-
struktúrájának bővítése P3 Kecskemét  + 

Városi személy-
szállítás Autóbusz-sáv létesítése P3 Kecskemét  o 

Városi személy-
szállítás 

Intelligens autóbusz-
megállóhelyek 
kialakítása 

P3 Kecskemét  + 

Építőipar Parkolóhelyek létesítése P3 Kecskemét 72 o 
Építőipar Úthálózat-fejlesztés P3 Kecskemét 94 o 
Építőipar Körforgalmi 

csomópontok kialakítása P3 Kecskemét 94 o 

Építőipar Város körüli körgyűrű 
kiépítése P3 kistérség 94 o 

Építőipar Kerékpárutak építése P3 kistérség 94 o 
Zöldterület-
kezelés  

Játszóterek felújítása, 
létesítése P10 Kecskemét 73 + 

Városrehabilitáció Piac és környékének 
korszerűsítése P11 Kecskemét 77 + 

Oktatás 

Kecskeméti Agrár- és 
Vidékfejlesztési Tovább-
képző Központ 
kialakítása 

P2 régió 67 + 

Oktatás Kecskeméti Főiskola 
fejlesztése P2 régió 96 + 
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Ágazat, 
tevékenységi 

terület 

A program neve Program-
csoport 
száma 

Hatókörzet Lakossági 
támogatottság, 

% 

Antiszegregáció
teljesülése 

Kutatás-fejlesztés 

Felsőoktatás és a 
kutatóintézetek 
szorosabb 
együttműködése 

P2 régió 96 o 

Kulturális 
tevékenység 

Fesztiválok, kulturális 
rendezvények szervezése P7 régió 81 + 

Reklámügynöki 
tevékenység 

Alföldi bor propagálása, 
pincesor  P7 kistérség 81 o 

Múzeumi 
tevékenység 

Városi mozi épületében 
„Csodák Palotája” 
létrehozása 

P7 régió 81 o 

Idegenforgalom Idegenforgalmi 
fejlesztések P8 kistérség 73 o 

Idegenforgalom Tanyai turizmus 
fejlesztése P8 kistérség 73 + 

Idegenforgalom 
Gyógyvízre épülő 
gyógyászati centrumok 
kiépítése 

P6 régió 67 o 

Gazdaságfejlesztés Gyógy-, wellness-negyed 
kialakítása P6 régió 67 o 

Szabadidős 
tevékenység 

Korszerű jégpálya 
építése P6 kistérség  o 

Múzeumi 
tevékenység 

Orvos- és Gyógyszer-
történeti Gyűjtemény 
felújítása, fejlesztése 

P8 kistérség 81 o 

Szabadidős 
tevékenység 

Színjátszó körök 
felelevenítése P7 kistérség 81 o 

Zöldterület-
kezelés Zöldfelületek növelése P10 Kecskemét 73 o 

Oktatás Szakmunkásképzés 
fejlesztése P2 kistérség 96 ++ 

Oktatás 
Innovatív nyelvoktatási 
módszerek 
meghonosítása 

P2 kistérség 96 + 

      
Jelmagyarázat: 
o :   Az antiszegregáció teljesülése szempontjából semleges fejlesztés  
+ :   Az antiszegregáció teljesülését segítő fejlesztés 
++ : Az antiszegregáció teljesülését alapvetően meghatározó fejlesztés 
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1.) Ipari- és technológiai szolgáltatásfejlesztés program (Homokbánya fejlesztése, 

innovációs központ program (pl. 3P), új városi ipari park kialakítása) 

Kecskemét város gazdasági háttere jelentősen átalakult az elmúlt két évtizedben. A 

mezőgazdaság és az arra alapuló élelmiszeripar – talán a kívánatosnál is jobban – visszaesett, 

az aktív agrárkeresők száma ötödére csökkent. Részben a privatizáció során megjelenő új 

tulajdonosok és az alakuló vállalkozások1 beruházásai, fejlesztései révén – ágazati tekintetben 

– megtartották a város hagyományosan színvonalas nyomdaiparát, a szerszám- és gépipar 

egy-két kiemelkedő ágazatát, ugyanakkor igen színes palettát mutató és sokoldalú fejlődés 

következett be a könnyűiparban, az építőiparban, a logisztika terén, valamint kereskedelmi 

szférában is. A vállalkozások több mint 10 %-a foglalkozik ma már a modern üzleti 

szolgáltatásokkal, s több mint 600 például az építőipari szolgáltatásokkal, és ugyancsak 600 

jármű- és alkatrész kereskedelemmel. Erre kíván építeni Kecskemét új stratégiai tervének 

gazdaságfejlesztése, aminek fókuszában a következők fejlesztési programok állnak: 

 ● A meglévő műszaki oktatásra és kultúrára, valamint ipari szerkezetet adó üzemekre 

építve – az elkészült előzetes tervek alapján – a város létre kívánja hozni a 

Kecskeméti Innovációs Központot a Homokbánya területén. Ennek három pillére az 

anyagipari, a műanyagipari és környezetipari cluster. 

 ● Utóbbi távlatban egy új, az egész város és térsége gazdaságának markáns profilt adó 

ágazatává válhatna. Kapcsolódhatna a várost övező táj fenntartható 

vidékfejlesztéséhez, környezetkímélő agrártáj-, ill. biogazdálkodásához, annak 

technikai és technológiai feltételeinek megteremetéséhez, a Homokhátság 

elkerülhetetlenül bekövetkező környezetvédelmi tevékenységének és beruházások 

megszervezéséhez, a szennyvízhasznosítástól az alternatív energiatermelésig 

(termofil rohasztás, szennyvíziszap brikettgyártás, stb.). 

 ● A környezetipar szervezett, s a profilba illeszkedő modern vállalkozások, minősítő és 

kutató-fejlesztő laboratóriumok megtelepedését Kecskemét város egyedi 

városfejlesztő marketinggel és az ipari parki területek bővítésével kívánja 

megalapozni.  

Várható hatásként jelezhető a foglalkoztatottság növekedése, a város térbeli gazdasági 

vonzásterének kiterjedése és integrációjának az elmélyülése, új gazdasági ágazat 

megteremtése révén modern, clusterekre alapozott fejlődés.  

                                                
1 Több mint 16 ezer bejegyzett vállalkozás működik a városban.  
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2.) A humán erőforrás fejlesztés és munkahelyteremtés programja (Színvonalas tercier 

szolgáltatások letelepítése, távmunka lehetőségeinek bővítése, főiskolai fejlesztések.) 

Kecskemét munkaerejének iskolai végzettsége, képzettsége folyamatosan javult az 

elmúlt két évtizedben. Ennek ellenére a munkanélküliek száma nem csökkent számottevően, s 

viszonylag alacsony (illetve csak nagyon mérsékelten változik) a foglalkoztatottság szintje is. 

A munkaerőforrások aktivizálásának három lehetséges programja ajánlható. Az egyik a jól 

variálható szakképzésre építő, sokoldalú gazdaságfejlesztés igényeit kiszolgálni képes humán 

fejlesztés, a másik az innovatív, a fejlesztendő idegenforgalmat és a hozzá is kapcsolódó pl. 

egészségügyi szolgáltatásokat kielégítő humán fejlesztések, a harmadik a tartósan 

munkanélküliek foglalkoztatását, illetve annak bővítését célzó, a munka világába való 

visszatérést segítő programok.  

Mindhárom javasolt humán alapprogram kulcseleme lehet az idegen nyelv oktatásának 

továbbfejlesztése a városban fellelhető valamennyi iskolatípusban. A főiskolai képzés jövője 

és annak összehangolása a releváns városi tervekkel szintén kulcsfontosságú, amely 

széleskörű városi összefogást és stratégiaalkotást igényel. 

A rendszerváltáskor megalakult KENE Alapítvány és a hozzá kapcsolódó Rudolf 

laktanya ügyének rendezése és a terület végleges hasznosítása is (akár a jelenlegi 

elképzelésekre kidolgozandó komoly megvalósíthatósági tanulmányokra építve) jelentős 

befolyással lesz Kecskemét humán alapokra építő jövőjét illetően.  

Kecskemét műszaki informatikai adottságai és lehetőségei komolyan felvetik a 

különböző informatikai alkalmazások és a távmunka tudatos fejlesztésének lehetőségét, amire 

külön programok születtek az elmúlt időszakban. 

Várható hatásként megerősödhet Kecskemét iskolaváros szerepköre, javulhat a 

városban végzettséget szerzettek elhelyezkedési lehetősége, csökkenhet a munkanélküliség és 

az inaktívak aránya, ami mérsékelheti a szegregációt is.  

 

3.) Hálózati fejlesztések programja: a közlekedés fejlesztése (közúti és városi közlekedés, 

közúthálózat és kerékpárhálózatok fejlesztése, új városi forgalomirányítási rendszer, Parkolj 

és utazz rendszer, parkolóházak építése, a tömegközlekedés fejlesztése, a körutak zárása, az 

elkerülő utak: 445, M8, M44 fejlesztős hatásainak kihasználása) a digitális város-fejlesztés 

programja (informatikai hálózatok és a lakossági e-önkormányzás fejlesztése) 
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Kecskemét közlekedésének helyzete – általában véve – számos ellentmondást hordoz. 

Az igen kedvező, országosan is kiemelkedő közlekedés-földrajzi pozíció egyelőre jelentős 

városi tranzitforgalmat és komoly környezetterhelést okoz. A Belváros közlekedési helyzete 

is kritikus, a gépkocsiforgalom esetenként súlyos mértékű. A helyzet kezelése érdekében a 

város közeljövőben elfogadja az új közlekedésfejlesztési stratégiáját, melynek programjai 

kapcsolódnak a városrehabilitációs elképzelésekhez, növelve a gyalogos zónák területét, 

korlátozva a történelmi belváros közlekedésének forgalmát, szolgálva ezzel az 

idegenforgalom fejlesztését és a városlakók kellemes városias környezetigényét. Társadalmi 

mozgalmat kellene indítani a belváros forgalomcsökkentésére különböző ösztönzőkkel, 

további parkolóházak építésével egyaránt. 

A külső körgyűrűben, a tervek szerint megépülő elkerülő utak mentén, de különösen az 

M8-M5 találkozásánál, sőt az északi elkerülő utak esetében is a város – meglévő külterületi 

ingatlanjainak cseréjével – komoly fejlesztési területekhez juthatna hozzá.  

A város átfogó – „digitális város” – informatikai programját a főiskola és a város által 

léterehozott gazdasági működő hálózatépítő és működtető vállalkozások bevonásával kellene 

kidolgozni, aminek a technikai lehetőségek biztosításán túl a helyi fejlesztéseket, a helyi civil 

és lakókörzeti közösségék építését, a helyi demokratikus közélet javítását is szolgálnia 

kellene.  

Várható hatások: A város közlekedési problémáinak oldódása, egészségesebb, 

lakhatóbb környezet, kellemes lakó- és turisztikai környezet kialakítása  

 

4.) Funkcióbővítő városrehabilitáció programja első (Rákóczi út és a Vasútkert 

rehabilitációja) és második üteme a Főtérhez kapcsolódó, kiskörúton belüli térrészek 

építészeti és funkcionális megújítása (Arany János utca, Luther köz, Lordok passzázs, 

Széchenyi tér, Ózsinagóga és tömbje) 

Az érvényben lévő és az Európai Unió által közvetlenül is támogatott kiemelt 

programhoz kapcsolódhat ez a nagy program. Ez lehetőséget biztosítana arra, hogy egy 

meghatározott akcióterületen, Kecskemét belvárosában, a történelmi főtér és a vasútállomás 

közötti területen egy olyan komplex hatású, integrált szemléletű fejlesztési, rehabilitációs és 

funkcióbővítő beavatkozás-sorozat történjen meg, ami egyszerre javítja az ott élők 

életkörülményeit, kellemes, az idegenforgalmat vonzó városi környezetet alakít ki a kultúra, a 

gazdaság fejlesztésével együtt. A város az akcióterületen található üzlet- és lakásvagyonával 
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jelentős serkentője lehet egy ilyen sikeres programnak, amely a felmérések szerint találkozik 

az ott élők és a város polgárainak támogatásával is. 

Várható hatások: a terület és ingatlanjainak felértékelődése, új városi (turisztikai 

funkciók) megjelenése, bővülése. 

 

5.) A szociális városrehabilitáció programja (pillérei: a panel program és a szegregátumok 

fokozatos felszámolása) 

E program során az eddigi, s már részsikereket elért városi panel felújítási megoldások 

folytatásán túlmenően a város két lakótelepi területének (Árpádváros (Szalagház), 

Széchenyiváros) jövőjét kell alaposabban megtervezni. A lakóközösségekkel, a 

tulajdonosokkal együtt, a város által kezdeményezően készítetett közösségi terv alapján 

ütemezni kell a lakóház felújítások további menetét, szorgalmazva a lakások fűtésének a 

korszerűsítését, fokozva az átalakítások antiszegregációs hatásait is.  

A város három meghatározott területére külön antiszegregációs terv, illetve program 

készül, melynek kiemelt eleme a Kórház utca és az Epreskert utca területén megvalósítani 

kívánt szociális típusú városrehabilitáció. 

Várható hatások: a városi lakosok, illetve kerületek között kimutatható jelentős 

életkörülmény-különbségek mérséklődése, a szegregátumok fokozatos felszámolása. 

 

6.) „Együtt-egymásért program” (alközponti fejlesztések, városrészi társadalmi programok: 

közösségfejlesztés és lokális identitás erősítése) 

Kecskemét, amint az a korábbi városrész-értékelésekből is kiderült, rendkívül tagolt, 

bonyolult szerkezetű város. Ez nemcsak az egykori mezővárosi múltjából (és ma is kiterjedt 

tanyavilágából) következik, hanem a várost övező kertségek – manapság eléggé zavaros – 

átalakulásából, a városhoz kapcsolódó, zárt településeket alkotó falvak gyűrűjéből is. Ezért 

állítható, hogy az IVS kínálta lehetőségek kiválóan alkalmasak a különböző adottságú és 

igényű városrész-tervek programmá formálására és megvalósítására. A közös ezekben, hogy 

lehetőség szerint minden egyes, önálló karakterrel és részönkormányzati szervezettel is 

rendelkező városrészben meg kellene határozni azokat a legalább minimális közösségi 

szolgáltatásokat, amelyek létesítéséhez, illetve működtetéséhez maga a városi önkormányzat 

hozzájárul. 

Várható hatások: kellemes, igényes lakókörnyezetek.  
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7.)  „Kecskemét kulturális öröksége” program (Agóra program, Kodály világzenei 

fesztivál program, Múzeumok hálózata program, Műhelyek a művészetért program, 

iparművészet, képzőművészet, animáció, design) 

A város kulturális öröksége és a kulturális intézmények közös fejlesztési lehetőségei 

jelentős megújulást eredményezhetnek mind a város és vonzáskörzete lakossága ellátását 

illetően, mind a magas színvonalú, mind az amatőr művészetek lehetőségeinek fejlesztése 

terén. A kiemelt programként induló AGÓRA programot (az Erdei Ferenc Kulturális és 

Konferencia Központ multifunkcionális közösségi központtá és területi közművelődési 

tanácsadó szolgálattá való fejlesztése) a tervek szerint követné a Kodály Világzenei Fesztivál 

sokoldalú programjának, valamint, a Csiperó Európa Jövője Gyermek és Ifjúsági Találkozó 

előrelátó tervezése és a fentebb sorolt, a különböző művészeti, múzeumi intézmények 

maximálisan összehangolt programtervei, Kecskemét kulturális vonzerejének növelése 

érdekében. 

Várható hatások: az ún. kultúra-gazdaság alapjainak a megteremtése, a turisztikai 

vonzerő lényeges bővülése, a város hírnevének növekedése.  

 

8.) A „Széktói rekreációs központ” komplex idegenforgalmi fejlesztése program 

(Vízicentrum és gyógyfürdő fejlesztés, gyógyszállófejlesztés)  

A Széktói rekreációs központ jelentős programoknak lehet a beruházási célterülete, 

különösen, ha az összekapcsolódik a Rudolf laktanya megújító hasznosításával. Ez a kiemelt 

akcióterületi program jól illeszkedik az egész város idegenforgalom-bővítő fejlesztési 

stratégiájához és lényegesen javíthatja a városban élők, vagy ide telepedni szándékozók 

kulturált szabadidő eltöltési és rekreációs lehetőségeit. 

Várható hatások: idegenforgalmi – turisztikai kapacitásbővülés, a lokális rekreációs 

igények színvonalasabb kielégítése. 

 

9.) A „megújuló kiskunsági táj” programja (a vidékfejlesztés innovációs központja 

program, „zöldváros” program, tanyagazdaság-történeti park kialakítása, Homokhátság 

program) 

A város agrárhagyományaira is építve otthont adhatna olyan új intézményeknek 

(vidékfejlesztési központ, Homokhátság fejlesztő iroda), amelyek – a város térbeli kisugárzó 

szerepére is tekintettel – szellemi, innovációs, tervező, szervező, fejlesztő helyként távlatos 
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programokat és terveket készíttetne, sikeres pályázatokat nyújtana be és menedzselhetne a 

város és vidéke számára. 

 

10.) „Hírös város” turisztikai vonzerő program (turisztikai termékfejlesztés: 

zöldturizmus, tájökológiai park létrehozása, lovas-turizmus, gyógyturizmus, gasztronómia 

stb.) 

Az előbbi kiemelt programokhoz szorosan kapcsolódva lenne szükség – a kulturális 

fejlesztéseknél a 7. pontban már javasolt módon – egy átfogó Kecskeméti turisztikai 

akcióterv, illetve program kidolgozására. Ennek kulcsprogramja lehetne a lovas- és zöld 

turizmus tudatos fejlesztése, illetve egy különleges tanyás történeti tájgazdálkodási park 

létrehozása. A történelmi belvárosban volna lehetőség egy, a kecskeméti mezővárosi múltat, 

illetve a város irodalmi emlékeit bemutató idegenforgalmi tanösvény megtervezésére és 

kialakítására.  

 

11.) Egészség és aktivitás programja (kórházi és orvosi szolgáltatások fejlesztése, 

környezet-egészségügyi fejlesztések, életminőség-fejlesztő programok) 

A város – jórészt saját kezdeményezésére is alapozva – olyan, az itt élők egészségét 

megőrző, a lakókörnyezetet javító akcióprogramot dolgozhatna ki, amelyben ösztönözné 

betegségek megelőzését, a prevenciót, s amelyben az élet minőségére ható 

környezetfejlesztést egyéni és lakóközösségi formáit helyezné előtérbe.  
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5.10. A stratégia megvalósíthatósága 

 

5.10.1. Partnerség, társadalmi egyeztetés és nyilvánosság az IVS készítésének folyamatában 

Kecskemét az elmúlt évtized városfejlesztési folyamataiból okulva, s az európai 

városfejlesztési elveket követve, olyan városfejlesztésre és tervezésre törekszik, mely a várost 

nem pusztán műszaki, hanem komplex (műszaki-gazdasági-környezeti-társadalmi) 

rendszerként kezeli. Ebben a struktúrában a társadalmi igények és szükségletek feltárása és 

kielégítése – a fenntarthatósági kritériumok figyelembevétele mellett – alapvető fontosságú. 

Kecskemét városfejlesztési elképzelése szolgálni kívánja a városi társadalom sokrétű igényeit, 

keretet akar biztosítani egy felelős, fenntartható és értékeket hordozó városi életnek, és 

törekszik a városban jelentkező konfliktusok feloldására. 

Az új tervezési gyakorlat és a fejlesztési programok sikeres lebonyolítása ennek 

megfelelően – az elmúlt bő másfél évtizedhez képest – lényegesen intenzívebb szakmai és 

társadalmi egyeztetési folyamatot, illetve partnerséget követel meg. 

Az önkormányzat már a munka kezdetén tisztában volt azzal, hogy az integrált 

városfejlesztési stratégiája csak akkor lehet sikeres, ha a városi programjaihoz meg 

tudja szerezni a lakosság, a szakmai szervezetek és a befektetők támogatását, s 

ösztönözni tudja a magánerős beruházások megvalósulását. Ennek feltétele a nyitottság, a 

párbeszéd, az együttműködésre való törekvés, melynek kereteit az önkormányzat, a lakosság, 

a szakmai- és civil szervezetek, a gazdasági élet képviselői és a médiaszervezetek között 

létrejövő partnerségnek kell biztosítania. 

 

5.10.1.1. A társadalmi részvétel és partnerség IVS készítésének egyes fázisaiban 

Az integrált városfejlesztési stratégia szellemiségéből és céljaiból adódóan a 

dokumentum elkészítéséhez össze kellett gyűjteni és rendszerezni az ágazati-, illetve a 

komplex városi program elképzeléseket, a sajátos városrészi problémákat és igényeket, 

valamint körvonalazni kellett a megvalósíthatóság szervezeti és pénzügyi kereteit. Éppen 

ezért, már az IVS előkészítésének fázisában elindult a szakmapolitikai területek közötti 

egyeztetés és információgyűjtés (ld. melléklet). A megbeszéléseken több szakterület hivatali 

képviselői mellett részt vettek az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének (MTA RKK 

ATI) kutatói, valamint az ingatlankezelésben és városfejlesztésben érdekelt városi tulajdonú 
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cég (KIK-FOR Kft.) szakemberei. A szakmai tanácskozás megállapításai és javaslatai írásban 

rögzítésre kerültek. 

Az IVS előkészítő szakaszában történt meg a városi és városrészi 

helyzetfeltárásokhoz szükséges adatok és információk beszerzése az önkormányzat 

osztályairól, a városi tulajdonú gazdasági társaságoktól, városi és megyei szervezetektől, -

hivataloktól, valamint a gazdaság szereplőitől, akik egy tájékoztató-információkérő levélből 

értesültek a munka kezdetéről, s – együttműködő partnerként – adatszolgáltatásukkal járultak 

hozzá az IVS elkészítéséhez (az IVS készítésének keretében megkeresett vállalkozások és 

szervezetek jegyzékét lásd a mellékletben). 

Ebben az előkészítő fázisban került sor először a lakosság bevonására is, egy 

kérdőíves vizsgálat keretében2. A lakossági (nem reprezentatív) felmérés a sajátos városi 

problémák feltárását, a helyi lakossági igények összegyűjtését és a tervezett városi fejlesztési 

irányok támogatottságát hivatott vizsgálni. A lakossági vélemények a stratégiai fejezet 

vonatkozó részeiben beépítésre kerültek (a kérdőívmintát lásd mellékletben). 

Az IVS helyzetértékelő fejezetének munkálatait az MTA RKK ATI kutatói, ágazati 

szakemberek és az önkormányzat munkatársai közösen végezték. Az egyeztetések 

munkacsoport megbeszéléseken történtek (néhány emlékeztetőt lásd mellékletben), melyek 

eredményei, majd az IVS elkészült fejezeteinek munkaváltozatai véleményezésre minden 

képviselőnek és az önkormányzat osztályainak kiküldésre kerültek. 

Az önkormányzat a kecskeméti vállalkozásoknak rövid véleménynyilvánító 

kérdőívet juttatott el, melyben az elkövetkezendő évek fejlesztéseire és a városfejlesztési 

akciókban történő részvételükre kérdezett rá (lásd mellékletben). Ezt követően került sor az 

egyeztető fórumokra, melynek részeként külön lakossági-, képviselői-, gazdasági-

vállalkozói- és civil rendezvények is megvalósultak. Ezeken számos szakmai javaslat, 

kiegészítés és konstruktív hozzászólás elhangzott, s a vitákat követően közös állásfoglalások 

születtek, melyeket az IVS készítői felhasználtak az egyes munkarészek finomítása során. 

Az IVS stratégiai részének kidolgozásában közvetlenül részt vettek az MTA RKK ATI 

kutatói, a Városstratégiai Iroda, a Főépítészi Osztály munkatársai és a városfejlesztésért 

felelős alpolgármester. A városrészi célok megfogalmazása érdekében, a készítők minden 

részönkormányzati képviselőt megkerestek és egy adatlap kitöltésére kérték őket (az 

adatlapmintát lásd mellékletben). Ebben a városrész problémáira, fejlesztési irányaira és 
                                                
2 A kérdőívezést az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének kutatói végezték 
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programjaira kérdeztek rá és egy városrészi SWOT analízis elkészítését kérték. Az 

adatlapokat a legtöbb választókörzetben szakemberek, illetve a helyi lakosság bevonásával 

készítették, s a 19 választókörzet közül 13 teljes értékűen ki is töltötte, mely a városrészi 

célok megfogalmazásának alapját képezte. Az eredmények ismeretében az önkormányzat 

egy lakossági kérdőívezést szervezett a Gallup Intézet közreműködésével (az eredmények 

rövid összefoglalóját lásd a mellékletben). 

A kutatás egy 602 fős, a teljes városi lakosságra – terület, nem, életkor, iskolai 

végzettség szerint – reprezentatív, a korábban kialakított 10 db városfejlesztési 

körzetben, lakosságarányosan vett random háztartási mintán készült. 

A kérdőívezés keretében meghatározásra kerültek Kecskemét lakói által 

legfontosabbnak ítélt városi problémák, a leginkább támogatott fejlesztési irányok, s a 

legfontosabb városrészi feladatok. A szakemberek választ kaptak továbbá az önkormányzat 

által fontosnak ítélt kiemelt programok lakossági támogatottságáról is. Ez a felmérés 

nagymértékben segítette a dokumentum stratégiai fejezetének kialakítását. 

A stratégiai munkarész elkészültét követően elkezdődött a véleményeztetési folyamat, 

melynek során az önkormányzat képviselői és osztályai, valamint a tervezés folyamatában 

résztvevő szakemberek is áttekinttették az elkészült IVS dokumentációt, s pontosításokat, 

javaslatokat tehettek, melyek a célok megfogalmazásánál mutatkoztak nélkülözhetetlennek. 

Az akcióterületi tervek kidolgozása és a beruházói igények felmérése jelenleg is 

folyik, ezen a területen az önkormányzatnak nagy lemaradást kell behoznia. Bár a kiemelt 

programok tekintetében az egyeztetések során széles városi konszenzus alakult ki, az 

akcióterületi tervek kidolgozottsága nem megfelelő. Ugyan a funkcióbővítő városrehabilitáció 

keretében megvalósítandó Rákóczi út és Vasútkert projekt előkészítése, szakmai egyeztetése 

és városi (lakossági, civil, képviselői, tervtanácsi) véleményezése több fázison is keresztül 

ment, a program sikeres megvalósítása érdekében az önkormányzati szakemberek, a 

városfejlesztők és a tervezők további egyeztetésére, s széles szakmai összefogására van 

szükség. A többi kiemelt program esetében folytatni kell az elkezdett szakmai előkészítő 

munkát, valamint biztosítani kell a széleskörű társadalmi összefogáson alapuló együttműködő 

tervezés megvalósítását. 
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5.10.1.2. Az Antiszegregációs Terv készítése és egyeztetési folyamata 

Az IVS helyzetértékelő és stratégia alkotó fázisaival párhuzamosan külön munkacsoport 

foglalkozott az Antiszegregációs Terv készítésével. A szakmai teambe meghívást kaptak a 

Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselői, a Szociális és Családvédelmi Iroda 

munkatársai, az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága vezetői, a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság elnöke, a szociális bérlakások kezelésével foglalkozó KIK-FOR Kft. 

munkatársai, az MTA RKK ATI kutatói és a városi rendőrség munkatársai. A koncepció 

készítése az MTA RKK ATI szakmai vezetésével, a fent vázolt munkacsoport keretén belül 

történt. A munkacsoport heti rendszerességgel ülésezett, s a részeredmények egyeztetése mind 

a civil-, mind az értelmiségi-, mind pedig a képviselői fórumokon megtörtént. A város 

antiszegregációs tervének véleményezését a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 

antiszegregációs szakértői két alkalommal is elvégezték, s jelenleg is folyamatos az 

egyeztetés a városi és a minisztériumi szakértők között. 

 

Az IVS készítésének fázisai és egyeztetési folyamata 

 időpont tárgy  
1.  2007.09.12. Munkacsoport egyeztetés MTA RKK ATI Főutca - IVS 
2.  2007.09.19. Kecskeméti Fejlesztési Tanács egyeztetés IVS, kiemelt 

projektek 
3.  2007.10.25. Közgyűlési Előterjesztés az IVS 

elindításáról 
IVS 

4.   2008.01.22. Adatkérés: Invitel IVS 
5.  2008.01.28 Munkacsoport egyeztetés  IVS 
6.  2008.01.31. DARMK adatszolgáltatás IVS 
7.  2008. 02.01. Fórum: képviselők IVS 
8.  2008.02.01. Adatkérés a fórumon résztvevőktől IVS 
9.  2008.02.05. Meghívó egyeztetésre ANTSZ-el IVS 
10.  2008.02.05. Városi civil Kerekasztal megkeresése IVS 
11.  2008.02.08. Adatlap megküldése képviselőknek IVS 
12.  2008.02.11. Munkacsoport megbeszélés IVS 
13.  2008.02.25. Munkacsoport megbeszélés IVS 
14.  2008.03.05. KSH adatszolgáltatás megrend. IVS 
15.  2008.03.10. Antiszegregációs szakértői egyeztetés IVS 
16.  2008.03.17. Munkacsoport megbeszélés IVS 
17.  2008. 03.17. MEH megkeresése IVS 
18.  2008.03.21 MEH válasza IVS 
19.  2008. 03.25. Munkacsoport megbeszélés IVS 
20.  2008.03.26.  Fórum: gazdasági szereplők IVS 
21.  2008.03.28 Adatkérés: DARKH népességi adatok IVS 
22.  2008.03.28. IVS tájékoztató a városi honlapon IVS 
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23.  2008.04.04. Munkacsoport megbeszélés IVS-antiszegregáció
24.  2008.04.07. Adatszolgáltatás: DARKH IVS 
25.  2008.04.09. DARFÜ egyeztetés IVS 
26.  2008.04.09. Adatkérés: Dégáztól IVS 
27.  2008.04.10. Fórum: értelmiségi IVS 
28.  2008.04.12. Munkacsoport megbeszélés IVS-antiszegregáció
29.  2008.04.28. Munkacsoport megbeszélés IVS-antiszegregáció
30.  2008.05.15. Adatszolgáltatás: Démász IVS 
31.  2008. 05.19. Munkacsoport megbeszélés IVS 
32.  2008.05.21. Véleményezés kérése (képviselők, 

osztályok) 
IVS 

33.  2008.05.21 Egyeztetés kérése a szakértők felé IVS-antiszegregáció
34.  2008.06.09. Ismételt egyeztetés kérése a szakértők felé IVS-antiszegregáció
35.  2008.06.10. IVS első vált. Véleményezés kérése IVS 
36.  2008.06.16. Vezetői egyeztetés IVS 
37.  2008.06.23. Egyeztetés kérése a szakértők felé IVS-antiszegregáció
38.  2008.06.24. Közgyűlési döntés az IVS-ről IVS 
39.  2008.07.02. Egyeztetés kérése a szakértőktől IVS-antiszegregáció
40.  2008.08.13. Egyeztetés kérése a szakértőktől IVS-antiszegregáció
41.  2008.08.25. Szakértői egyeztetés IVS-antiszegregáció
42.  2008.09.01 Az IVS továbbtervezése IVS 
43.  2008.09.18. Munkacsoport megbeszélés IVS+főutca 
44.  2008.11.07. Szakértői önkormányzati egyeztetés IVS 
45.  2008.12.16. Kistérségi egyeztetés IVS 
46.  2008.12.18. Közgyűlési döntés a módosított IVS-ről IVS 

 

5.10.1.3. Nyilvánosság és tájékoztatás  

Az IVS első változata – a szükséges javításokat követően – elérhetővé vált a kecskeméti 

lakosság számára a város hivatalos honlapján, s papír alapú formában a munkát készítő 

MTA RKK ATI kecskeméti székhelyén. A helyi rádióban, televízióban és az írott sajtóban 

(Petőfi Népe, Városházi Hírek, Kecskeméti Lapok) megtörtént a lakosság tájékoztatása a 

munka elkészültéről, a legfontosabb megállapításairól, az IVS elérhetőségéről, s a 

véleményezési lehetőségről. Az így beérkező véleményeket a szakemberek feldolgozták és 

figyelembe veszik az IVS finomítása során. 

Az IVS-sel kapcsolatos feladatok nem értek véget a Közgyűlési döntést és 

elfogadást követően, hiszen a dokumentum dinamikusan változik a felmerülő 

igényeknek megfelelően. Többek között a Daimler AG kecskeméti bejelentése olyan 

horderejű változásokat eredményez, s olyan új igényeket támaszt, illetve fogalmaz meg egyes 

ágazatok, városrészek, valamint a város teljes ellátórendszere életében, melyet a fejlesztési 

elképzeléseknek is tükrözniük kell. Ezért nagyon fontos a városi dokumentumok folyamatos 
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felülvizsgálata, s az ebben történő lakossági részvétel. A város a jövőben nem csak a 

hagyományos úton történő tájékoztatás javítására, de a lakossággal történő új együttműködési 

formák kialakítására is törekszik (új társadalmi részvételi technikák, együttműködő tervezés, 

lakossági fórumok). 

 

5.10.2. A városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem fejlesztési jellegű tevékenységek 

5.10.2.1. Kiszámítható és transzparens szabályozási környezet 

Kecskemét Integrált Városfejlesztési Stratégiájának sikeres megvalósításához alapvető 

feltétel az önkormányzat következetes és kiszámítható jogalkotói és jogalkalmazói 

magatartása, az átlátható, támogató adminisztratív és szabályozási környezet biztosítása és 

fenntartása. A megvalósítás érdekében szükség van a városfejlesztési feladatok és felelőségi 

körök pontos meghatározására, valamint az együttműködés és kommunikáció hatékony 

formáinak kialakítására, a fejlesztésben érdekelt önkormányzati osztályok, városi szervezetek 

és befektetők között. Az önkormányzat rendeletalkotó tevékenységével elő kell segítenie a 

városfejlesztéshez szükséges szakmai és szervezeti háttérfeltételek erősödését, ezzel is 

csökkentve a tervezett városfejlesztési akciók és a befektetések kockázatát. A városfejlesztési 

célok teljesülése érdekében az önkormányzatnak vizsgálnia kell a kölcsönös előnyökön 

alapuló partnerségi, együttműködési formák lehetőségét. 

 

5.10.2.2. A településrendezési szerződés és a tervalku, mint fejlesztési eszköz 

Az 1997. évi LXXVIII. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 

30/A. § első bekezdése értelmében a települési önkormányzat egyes, a településrendezési 

eszközökben rögzített célok megvalósítására településrendezési szerződést köthet az érintett 

ingatlan tulajdonosával, illetve az ingatlanon beruházni szándékozóval. A különböző 

városrehabilitációs célok elérése érdekében a város a múltban is élt és a jövőben is élni kíván 

ezzel a lehetőséggel. A fejlesztési projektek volumenének és komplexitásának függvényében 

az önkormányzat az egyes fejlesztőkkel, beruházókkal – az érdekeinek megfelelően – a 

településrendezési szerződés keretén belül tervalkut köt. Tervalku legtöbbször olyan, a 

szabályozási tervben tett engedményeket jelent, amelyekért cserébe a magánfejlesztő 

önkormányzati fejlesztési feladatokat vállal át. Az önkormányzat és magánfejlesztő között 

létrejött megállapodás igyekszik ösztönözni a magántőke hozzájárulását valamely közösségi 

cél megvalósulásához (pl. a befektetés környezetében levő közterületek rendezése, 
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színvonalas kialakítása, környezetvédelmi beruházásokban való részvétel, többlet 

parkolókapacitás építése és a város rendelkezésére bocsátása stb.). 

Az önkormányzat tehát engedményeket tehet a szabályozási előírásokból vagy más, 

nem anyagi jellegű támogatást nyújthat a magánfejlesztőnek, ha az részben vagy egészben 

átvállalja a fejlesztés előfeltételeinek megteremtésével illetve esetleges következményeinek 

kezelésével kapcsolatos önkormányzati terheket (pl. szabályozási terv készítése, 

úthálózatfejlesztés), vagy ha a beruházás városi közcélokat (is) szolgál (pl. városképi 

szempontok érvényesülése). 

A tervalku tárgya lehet: 

• a helyi építési szabályzat adott fejlesztési területre vonatkozó kismértékű módosítása 

(pl. a telek beépítési százaléka korlátozott mértékben megemelhető, az 

építménymagasság – ha a környezet és a városkép megengedi – kismértékben 

megnövelhető stb.), 

• ingatlan csere az önkormányzat tulajdonában lévő más ingatlannal, 

• kedvezményes bérleti szerződés biztosítása bizonyos önkormányzati ingatlanok 

esetében, 

• a megvalósuló ingatlan használatát elősegítő önkormányzati szolgáltatás-ellátási 

megállapodások vagy kapcsolódó önkormányzati fejlesztések, 

• önkormányzati garancia nyújtása fejlesztési támogatás vagy hitel igénybevételéhez, 

• illetve egyéb, a fejlesztés érdekében indokolt nem pénzügyi támogatási forma. 

 

5.10.2.3. Befektetés ösztönzés 

A városfejlesztési elképzelések és városrehabilitációs programok megvalósításának 

ösztönzéséhez és a beruházók megnyeréséhez a városnak megfelelő befektetésösztönző 

politikára és városmarketingre van szüksége. Ennek célja a befektetők városba történő 

vonzása, megtelepedésük elősegítése, szektorális, vagy térségi orientálása, valamint 

információkkal, s a szükséges gazdasági szolgáltatásokkal történő ellátása. 

A befektetésösztönzés részeként a város a 524/2007. (XI.29.) KH. számú határozatában 

támogatta a gazdaságösztönző és vállalkozásbarát adópolitika bevezetését, melynek keretében 

a helyi iparűzési adó mértékének fokozatos csökkentését határozta el Kecskeméten, 2008-

2011 között. Hasonlóan ösztönző hatása lehet – a rendeletileg szabályozott – helyi 

építményadó kedvezményeknek, vagy kedvezményes áru (önkormányzati tulajdonú) 
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telekvásárlásnak, mellyel irányítani lehet bizonyos tevékenységek városon belül történő 

letelepedését. 

A közvetlen anyagi ösztönzőkön kívül talán még jelentősebb szerepe lehet a jövőben a 

komplex befektetésösztönző szolgáltatásoknak, melynek részét képezné az önkormányzaton – 

vagy annak egyik gazdasági társaságán – belül kialakított: 

• „egyablakos ügyintézés”, melynek keretében a beruházóknak egy helyen 

biztosítanák a tevékenységükhöz szükséges összes információt, illetve segítséget 

nyújtanának a hivatali ügyek intézésében; 

• széleskörű tájékoztatás, illetve befektetői fórumokon, szakvásárokon történő 

részvétel, melynek keretében a város bemutatja beruházási-, fejlesztési 

lehetőségeit, elképzeléseit. Bemutatja továbbá a fejlesztendő területeit, a beépítés 

szabályait/lehetőségeit, a területtel kapcsolatos korlátozásokat, a környezeti 

adottságokat. Ezeket az információkat célszerű egy folyamatosan aktualizált 

„Befektetési Kézikönyv”-ben összefoglalni, melyet célszerű több nyelven kiadni és 

interneten elérhetővé tenni. 

• városi térinformatikai rendszer kiépítésének befejezése, mely lehetővé tenné az 

interneten keresztül, hogy az érdeklődők és a beruházók tájékozódjanak a város 

rendezési- és szabályozási tervéről, a fejlesztési területek adottságairól, a 

rendelkezésre álló beépíthető telkekről. Az interneten keresztül lehetővé válna – 

funkció, teleknagyság, beépítési lehetőségek és szabályok, stb. alapján – a telkek 

keresése, leválogatása, listázása és térképi megjelenítése; 

• városmarketing eszközök hatékonyabb alkalmazása, melynek célja a városról 

kialakult, kialakított megítélés javítása, a helyi lakosság és a turisták számára 

vonzó települési és kulturális arculat kialakítása, valamint egy dinamikusan fejlődő 

és ígéretes lehetőségeket biztosító vállalkozási környezet bemutatása a város 

tőkevonzó képességének növelése érdekében. A jelenleg kidolgozás alatt lévő 

városi marketing stratégia olyan tudatos, célzott és differenciált marketing 

eljárásokat, eszközöket kíván alkalmazni, melyek jelentős mértékben 

hozzájárulhatnak a városfejlesztési stratégia céljainak megvalósításához. 
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5.10.2.4. Városmarketing 

A városfejlesztésnek azt kell célul tűznie, hogy egy marketing szemléletű 

településfejlesztési stratégián, illetve az erre alapozott tevékenység sorozaton keresztül a 

lakosság, a vállalkozások és az egész település gyarapodását, fejlődését, eredményességét 

minél sokoldalúbban támogassa. Ezt oly módon kell tennie, hogy a kiválasztott célcsoportok 

igényeihez a lehető legnagyobb mértékben alkalmazkodik, miközben elősegíti a gazdasági és 

társadalmi folyamatok optimális feltételeinek kialakulását. 

A városmarketing céljai eléréséhez a marketing eszköztárának elemeit használja úgy, 

hogy azt a települések sajátosságaira alkalmazza. A marketingben a négy fő tényező a termék, 

az ár, az elosztási csatornák és a kommunikáció. Települések esetében ez a következőket 

tartalmazza: 

• termék, termékpolitika, ami a városmarketing esetén a természeti és épített 

környezet, az intézményhálózat, a közösségi szolgáltatások és a város által a 

célcsoportoknak nyújtott szolgáltatások kialakítását, racionalizálását és 

fejlesztéseit jelenti; 

• ár, árpolitika, ami egyik oldalról a város, mint termék, „előállításának” költségeit 

tartalmazza (intézményhálózat, infrastruktúra fenntartása és fejlesztése, promóciós 

költségek, stb.); másik oldalról ennek a „terméknek” az eladásából származó 

bevételeket jelenti (a helyi adók és támogatások rendszere, a helyben elérhető 

szolgáltatások árai, a vállalkozásoknál az ismertségen alapuló bevételek, az 

ingatlan (üzlet) vásárláshoz és a befektetésekhez kapcsolódó költségek és 

bevételek, stb.). Megfelelő árpolitika kialakításával ezen bevételek és költségek 

összehangolását és minél nagyobb „profit” (a város gazdagodása, fejlődése) 

elérését kell megoldani. 

• disztribúciós (elosztási) csatornák, amik a települések esetében sokkal inkább 

kapcsolati rendszerként értelmezhetők: a településfejlesztés szereplőinek – 

önkormányzat, vállalkozások, lakosság, intézmények, civil szervezetek, stb. – 

belső, településen belüli és külső, más települések – beleértve más országokban 

lévőket is – szereplőivel kialakított (kialakítandó) kapcsolatokat, 

összeköttetéseket, ismertséget jelent; 

• marketing kommunikáció, aminek feladata egyrészt a város arculatának 

kialakítása, másrészt pedig a település által nyújtott előnyök, szolgáltatások 
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népszerűsítése. Az a cél, hogy a célcsoportokat befolyásolva, meggyőzve az 

előnyök kihasználására és szolgáltatások igénybevételére ösztönözzön. Gyakran a 

marketinget a kommunikációval azonosítják, a városmarketing több mint 

kommunikáció, utóbbi csak egy eleme a marketing folyamtoknak! 

A településmarketinget mint gondolkodási, tervezési, cselekvési módszert 

használhatjuk fel annak érdekében, hogy az egész város stratégiai fejlesztési céljai 

megvalósulhassanak. Ennek keretében figyelembe kell vennünk a külső és belső tényezőket. 

A külső tényezők között kiemelten kell foglalkozni a versenyképesség fokozásával, 

hiszen minden település verseng az új, innovatív, a város fejlődését elősegítő gazdasági 

szervezetek letelepítéséért, az új tevékenységek megjelenéséért. Napjainkban e versenyben a 

korábbi faktorok (munkaerő költségei, telekárak, közműdíjak, helyi adók, stb.) mellett egyéb 

jellemzők (környezet minősége, kulturális kínálat, szabadidő és pihenési lehetőségek, 

lakásállomány, helyi közlekedés színvonala, közbiztonság, intézményhálózat színvonala, stb.) 

is növekvő szerepet játszanak. A belső tényezők szempontjából a helyi erőforrások 

aktivizálására, a vélemények folyamatos, állandó, interaktív cseréjére van szükség. 

A településmarketing lehetőséget teremt arra, hogy a város beazonosítsa célcsoportjait: 

a helyi lakosokat, a helyi vállalkozókat-vállalkozásokat, a befektetőket és turistákat. Az 

egyes célcsoportok szükségleteinek, igényeinek megismerése alapján olyan kínálat 

dolgozható ki, amely a célcsoportok igényeihez leginkább alkalmazkodik. Ugyanakkor az 

egyes célcsoportok igényei között komoly konfliktusok is lehetnek (pl. ami jó a turistáknak, 

az zavarhatja a helyi lakosokat; a befektetők vonzása versenyt jelent a már itt lévő 

vállalkozásoknak, stb.), melyeknek kezelésére szintén a település társadalmi, gazdasági és 

szociális elvárások valóban harmonizálhatóak a közösség és a település javára. 

Kecskeméten az önkormányzat, sok szervezet, vállalkozás foglalkozik saját 

marketingtevékenységével, ezeket az elemeket, eszközöket azonban – néhány eset kivételével 

– nem hangolják össze. Ezért alapvető egy széleskörű városmarketing terv elkészítése, 

amelynek kidolgozásába minden érintett szereplőt be kell vonni. A belső és külső környezet 

vizsgálatát (SWOT analízis) követően lehet meghatározni az elérendő célokat, az egyes 

célcsoportokat, majd a konkrét tennivalókat. A jelenlegi teendőket három témakörbe 

sorolhatjuk. 
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1. A város menedzsment funkcióinak fejlesztése 

A város menedzsment funkcióit az önkormányzat (képviselőtestület, bizottságok, 

polgármesterei hivatal) és bizonyos intézményei látják el. Ugyanakkor egyéb szervezetek, 

vállalkozások is foglalkoznak marketing tevékenységgel, a hatékony marketing munka alapja 

viszont a közös munka. A különböző szereplőknek ismerniük kell egymást, egymás 

tevékenységét, megegyezésre kell jutniuk a hosszú távú célokról, a közösen követendő 

stratégiáról. Ezt különböző formában lehet megvalósítani: a polgármesteri hivatalon belül 

külön csoportot lehet kialakítani; létre lehet hozni egy új koordináló szervezetet; 

együttműködési megállapodások alapján dolgozhatnak; rendszeres megbeszéléseken 

formálhatják közös véleményüket. Az együttműködés, a különböző szektorok közötti 

„szövetség” – bármilyen formában is jön létre – nélkülözhetetlen az eredményes 

marketinghez és végső soron a város fejlesztéséhez. 

2. A város megítélésének és arculatának javítása 

Kecskemét városidentitását tudatosítani kell mindenkivel, aki kapcsolatba kerül a 

várossal. Ki kell alakítani egy pozitív képet a városról, amit meg kell mutatni az érintetteknek. 

Ehhez hozzá tartozik a sajátos arculatot biztosító városkép, a műemlékek, a szecessziós 

épületek, a terek, szobrok, parkok, az utcakép, stb. Sokat számít az a benyomás, amit az itt 

élők és az ide látogatók szerezhetnek – a tisztaság (vagy hiánya), a virágok, a boltok kirakatai, 

az „élhetőség” jelei és még számos elem –, aminek alapján magukban minősítik is a várost. 

A városról kialakítandó vonzó képhez a látványosságok, a rendezvények, kulturális 

események is hozzájárulhatnak. A kiállítások, a múzeumok, a fesztiválok, a színházi 

előadások, a hangversenyek, a sportesemények, stb. olyan alkalmak, amelyek Kecskemét 

széleskörű ismertségét – és elismertségét – növelhetik, vihetik hírünket az országhatáron túlra 

is. A rendezvények (kiállítások, vásárok, előadások) egy része külföldön teszi lehetővé a 

város megismerését. 

A város egységes arculatához különböző elemek alakíthatók ki. Ehhez tartozik a város 

címere, zászlaja, egyéb logó, szlogen, egységes színvilág - vagyis egységes arculat - 

kialakítására is szükség lenne. Arra kell törekedni, hogy ezeket minden szereplő – 

intézmények, szervezetek, vállalkozások, akár magánszemélyek is – használja, alkalmazza, 

így saját megjelenítésén kívül Kecskemétet is reprezentálja. 
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3. Külső és belső kommunikáció fejlesztése 

A város életének szinte minden (külső és helyi) résztvevője között van valamiféle 

kommunikáció. Ezt a nagyon sokrétű, több dimenziójú kommunikációt kell folyamatosan 

javítani, kapcsolati rendszerré formálni. Mind a külső, mind a belső kommunikációnak 

számos eszköze lehetséges, az elérendő célcsoporthoz igazítva kell kiválasztani a 

megfelelőket. Egyes eszközöket már most is fellelhetünk: Kecskeméti Televízió, Gong Rádió, 

Petőfi Népe, Kecskeméti Lapok, fesztiválkiadványok, városismertetők, információs táblák, 

honlap/ok, stb. szolgálják a város megismerését. Az egyes célcsoportok esetében különböző 

eszközöket kell alkalmazni. 

 

5.10.3. Az IVS megvalósítását támogató szervezeti rendszer 

Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának 

megvalósításában a Városi Közgyűlésen kívül, annak Bizottságai, az önkormányzat szervezeti 

egységei és az önkormányzati tulajdonú vállalkozások egyaránt érdekeltek és érintettek. Az 

eredményes munka érdekében az Önkormányzatnak át kell tekintenie a városfejlesztésben 

érdekelt szervezeteinek felelőségi köreit, feladatait, a koordináció jelenlegi formáit és a 

jövőbeli hatékony együttműködés szervezeti, tárgyi és személyi feltételeit. 

 

5.10.3.1. A városfejlesztés önkormányzati szervezetrendszere 

Kecskemét Megyei Jogú Város szervezeti hierarchiájában a Közgyűlés – az Ötv. keretei 

között – önállóan szabályozhatja, illetőleg egyedi ügyekben szabadon igazgathatja a feladat- 

és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket. E jogával különösen abban az esetben él, ha az ügy a 

településfejlesztéssel és üzemeltetéssel, a lakossági közszolgáltatások fejlesztésével áll szoros 

kapcsolatban. Ennek megfelelően a városfejlesztés általános keretfeltételeinek és fő 

irányainak a meghatározása (pl. különböző fejlesztési tervek és koncepciók elfogadása) a 

Városi Közgyűlés feladata, rajta kívül az IVS megvalósításában kiemelt szerepet tölt be a 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság, amely előkészíti és megtárgyalja a 

Közgyűlés elé kerülő városfejlesztési témájú ügyeket, valamint; 

 
Közgyűlési döntésre előkészíti: 

• az önkormányzat területrendezési és településrendezési eszközök kidolgozásával 
kapcsolatos előterjesztéseket: 

- területfejlesztési programokat, terveket, 
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- településfejlesztési koncepciókat, terveket, 
- településszerkezeti tervet 
- helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet. 

• műszaki infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó koncepciókat, programokat, 
terveket, 

• rendeletalkotásra előkészíti: 
- a helyi építészeti örökség védelmével kapcsolatos rendeletet, 
- a parkolóhely-építési kötelezettségről szóló rendeletet, 
- az Önkormányzati Tervtanács működésének rendjéről szóló rendeletet. 

• a térképészeti határ kiigazítására vonatkozó véleményezési, valamint a földrajzi 
nevek megállapítására, megváltoztatására vonatkozó ügyeket, 

• közgyűlési döntést megelőzően a távfűtéssel kapcsolatos előterjesztéseket, 
• tömegközlekedési feladatokkal és közlekedési koncepciókkal összefüggő terveket, 
• közműfejlesztéssel összefüggő terveket, 
• parkolóhely-építésre vonatkozó közterületi engedményre kötött 

megállapodásokból befolyt összegek felhasználására, a következő éves ütemtervre 
és a megelőző évben elvégzett munkálatokra vonatkozó előterjesztést, 

• a parkolóhely-megváltási összeg felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot, 
• emléktáblák, közterületi alkotások elhelyezésére és megszüntetésére vonatkozó 

előterjesztéseket. 

Dönt: 

• a műemlékvédelmi (kulturális örökségvédelmi) bírságból rendelkezésre álló 
összeg felhasználásáról, 

• építésügyi  bírság építésügyi feladatokra történő felhasználásáról, 
• az éves költségvetésben biztosított jogkörébe tartozó Városfejlesztési és 

Műemlékvédelmi célfeladat-előirányzat felhasználásáról a Közgyűlés által 
elfogadott alapelvek szerint, 

• a kisebb jelentőségű közlekedési, úthálózat- és közműfejlesztési tervekben, 
• ha jogszabály másként nem rendelkezik, a helyi közút forgalmi rendjének 

kialakításáról, azt felülvizsgálja és, ha szükséges, módosítja, a forgalmi 
körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább 5 
évenként felülvizsgálja a forgalmi rendet, és ha szükséges azt módosítja.  

• játszóterek fenntartására fordítható pénzkeret részletes felosztásáról, 
• az önkormányzati tulajdonú utak, járdák, éves fenntartására és karbantartására 

biztosított pénzeszköz részletes felosztásáról, 
• parkfenntartási és köztisztasági költségkeret felosztásáról, 
• a közvilágítás-fejlesztés és üzemeltetés céljára biztosított keret felosztásáról. 

Véleményezi: 

• a városfejlesztési, városépítészeti és városüzemeltetési szempontból jelentős 
beruházási célú javaslatokat, valamint a nagyobb jelentőségű közlekedési, 
úthálózat- és közműfejlesztési terveket, 

• tárgyévi költségvetésben e célra biztosított keretén belül a közterületen, valamint 
az önkormányzati tulajdonú épületeken lévő művészeti alkotások felújítását, 

• a szomszédos települések településrendezési tervét, 
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• új zöldfelület kialakításával, temetők fejlesztésével kapcsolatos koncepciókat, 
terveket, 

• előzetesen a villamosenergia korlátozási sorrend felállítását, 
• a lakossági önerős közműpályázatokat és az elbírált pályázatok támogatási 

sorrendjét, 
• a temetőfenntartással, valamint a hó- és síkosságmentesítéssel kapcsolatos 

 kérdéseket, 
• területrendezés folytán kialakuló, kialakítandó új építési telkek esetén közterületek 

elnevezésére vonatkozó előterjesztéseket, 
• közterületek elnevezésének megváltoztatására vonatkozó előterjesztéseket, 
• a közterület-használatról szóló rendeletben foglaltaknak megfelelően a közterület-

használati engedély iránti kérelmeket, tervezett rendezvények terveit, 
• a Kada Elek díj adományozására vonatkozó előterjesztést, 
• a fizető várakozóhelyekről szóló rendelet módosítása tárgyában készült 

előterjesztéseket, 
•  feladatkörébe tartozó ügyben a kötvénykibocsátásból származó pénzösszeg 

felhasználásáról, illetve a várost érintő fejlesztési projekt megvalósításáról szóló 
előterjesztést. 

Javaslatot tesz: 

• a szakterületét érintően az Európai Unió és szervei, más nemzetközi szervezetek, 
magyar szervezetek, valamint alapok által finanszírozott pályázatok benyújtására, 

• a rendelkezésére álló célfeladat-előirányzatok felosztásának alapelveire, 
• a döntéshozónak a feladatkörébe tartozó tárgyú közbeszerzési eljárás bíráló 

bizottságába való tag kijelölésére, 
• a bizottság javaslatot tehet a kitüntető címek és Város Kulcsa kitüntetés 

adományozására, és a kitüntető címek indokolt esetben történő visszavonására. 

Ellenőrzi: 

• az önkormányzati tulajdonú utak, járdák éves fenntartását és karbantartását, 
valamint az útalap szabályszerű felhasználását és az ellenőrzés műszaki tartalmát,  

• az önkormányzati tulajdonú zöldfelületek, játszóterek fenntartására és 
köztisztasági pénzkeretnek, valamint a közvilágítás-fejlesztés és üzemeltetés 
céljára fordítható pénzkeretnek a részletes felosztás szerinti felhasználását. 

 

A Városfejlesztési Bizottság mellett ugyanakkor az állandó bizottságok jelentős része is 

rendelkezik az IVS megvalósításához kötődő jogkörökkel, feladatokkal, melynek keretében a 

saját szakterületükön részt vesznek a tervezést megalapozó dokumentumok elkészítésében, 

véleményezik az előterjesztéseket, figyelemmel kísérik a fejlesztések megvalósítását, és ezzel 

összefüggésben felügyelik az önkormányzat különböző intézményeit. 

Az IVS megvalósításával közvetlenül foglalkozó önkormányzati szervezeti 

egységek a Városstartégiai Iroda irányítása alatt működő osztályok (a Főépítészi Osztály, a 

Városfejlesztési és Közbeszerzési Osztály, a Városüzemeltetési Osztály és a Gazdálkodási 
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Osztály.), valamint – a jegyzőnek közvetlenül alárendelt – Nemzetközi, Gazdasági 

Kapcsolatok Osztálya lesznek: 

 

Főépítészi Osztály legfontosabb feladatai: 

1. Gondoskodik, az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakítása keretében 

a helyi építészeti örökség védelméről. 

2. Elősegíti az elsőfokú építéshatóság munkáját. 

3. Előkészíti a vállalkozói pályázatok benyújtásához szükséges önkormányzati 

nyilatkozatokat, valamint a belterületbe vonási kérelmekhez az önkormányzat 

közgyűlési határozatához a döntést.  

4. Közreműködik és végzi a településfejlesztéssel, területfejlesztéssel és 

településrendezéssel kapcsolatos feladatokat. 

5. Közreműködik a Tervtanács működésében. 

6. Ellátja a főkertészi feladatokat. 

 

Városfejlesztési és Közbeszerzési Osztály legfontosabb feladatai: 

1. Előkészíti az önkormányzati gazdálkodással, beruházással, valamint vagyon- és 

lakásgazdálkodással kapcsolatos döntéseket, szervezi és biztosítja a döntések 

végrehajtását. 

2. Ellátja az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott beruházásaival kapcsolatos 

feladatokat. 

3. Ellátja Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások 

üzemeltetésével, kezelésével és fenntartásával kapcsolatos azon feladatokat, amelyek 

az önkormányzat kizárólagos hatáskörébe tartoznak. 

4. Ellátja az önkormányzat pályázatai, projektjei megvalósításával kapcsolatos 

projektmenedzseri feladatokat és irányítja az önkormányzat, valamint a Hivatal 

közbeszerzéseit. 

5. Ellátja az EU-s és egyéb pályázatok adminisztrációs, technikai, pályázatfigyelési és 

pályázatírási teendőit. 

6. Ellátja a Hivatal informatikai feladatait. 

7. Kezeli a Hivatal központi irattárát. 
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Városüzemeltetési Osztály legfontosabb feladatai: 

1. Közreműködik a városüzemeltetéssel, a közlekedéssel, a kommunális, vízügyi, 

energiaügyi igazgatással kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában, továbbá 

ellátja a Jegyző hatáskörébe utalt, az osztály feladatkörébe tartozó feladatokat. 

2. Intézi az önkormányzat által szerződésen kívül okozott, elsősorban útkezelői, 

zöldfelület-gazdálkodási tárgykörben bekövetkezett károkkal kapcsolatos ügyeket. 

 

Gazdálkodási Osztály legfontosabb feladatai: 

1. Ellátja a tervezéssel, előirányzat-felhasználással, az előirányzat-módosítással, az 

üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyonhasználattal és 

hasznosítással, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel 

és a beszámolási, valamint a FEUVE-i kötelezettséggel, az adatszolgáltatással 

kapcsolatos átfogó pénzügyi-gazdálkodási-számviteli feladatokat. 

 

Nemzetközi, Gazdasági Kapcsolatok Osztálya feladatai: 

Az IVS megvalósításához kötődően kiemelt feladatként: 

1. Ellátja az Önkormányzat nemzetközi és gazdasági kapcsolataival összefüggő 

feladatokat. 

2. Koordinálja a befektetőkkel, beruházókkal való tárgyalásokat, ezek szervezése 

érdekében együttműködik a társosztályokkal, különösen a Városstratégiai Irodával. 

3. Szervezi az önkormányzat nemzetközi – gazdasági – kapcsolatait, részt vesz a 

„Daimler projekt” végrehajtásával kapcsolatos az önkormányzatot érintő feladatok 

ellátásában, így különösen: 

4. a „Daimler Projekt”-tel összefüggő, illetve az ahhoz kapcsolódó idegenforgalmi, ipari, 

szolgáltató és kereskedelmi témakörben közgyűlési előterjesztéseket készít, vagy azok 

előterjesztésében vesz részt, és felel azok benyújtásáért, közreműködik az 

önkormányzati döntések végrehajtásának ellenőrzésében. 

5. Kapcsolatot tart a projektben résztvevő befektetőkkel, azok képviselőjével, a projekt 

megvalósításához kapcsolódó eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező 

hatóságokkal. 

6. Koordinálja a projekt megvalósításában résztvevő szakosztályok projekttel 

kapcsolatos tevékenységét. 
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A felsorolt szervezeti egységek korábbi városfejlesztési feladatok sikeres 

lebonyolításában is részt vettek. Az önkormányzat azonban, tekintettel az IVS-ben nevesített 

városfejlesztési feladatok méretére, összetettségére és legfőképpen a városrehabilitációs 

pályázat által előírt speciális feltételekre, a feladatok megfelelő színvonalú előkészítése és 

lebonyolítása érdekében Városfejlesztő Társaságot hoz létre. A Városfejlesztő Társaság, 

mint projektmenedzsment szervezet jön létre, és szorosan együttműködik az Önkormányzattal 

a megfogalmazott városfejlesztési célok, programok és projektek megvalósításában. 

 

5.10.3.2. A Városfejlesztő Társaság bemutatása 

A városfejlesztési részleg a már létező KIK-FOR Kft.-n belül, annak egy szervezetileg 

teljesen önálló és elkülönülő üzletágaként kerülne kialakításra. Kijelölésre kerül a 

városfejlesztésére felelős divízió vezetője, aki megfelelő városfejlesztési illetve 

területfejlesztési tapasztalattal rendelkezik. 

A KIK-FOR Kft.-n belül elkülönítésre kerülnek az üzemeltetési-vagyongazdálkodási és 

városfejlesztési tevékenységek. 

A KIK-FOR Kft. tervezett szervezeti felépítése 
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Ennek érdekében a városfejlesztő divízió vezetője önálló cégjegyzési jogot és önálló 

döntési kompetenciát kapna, a szervezeti és működési szabályzat, valamint az alapító okirat 

pedig ennek megfelelően módosításra kerülne. 

A tervezési útmutató elvárásainak megfelelően a városfejlesztő részleg vezetője 

rendelkezni fog megfelelő városfejlesztési, illetve területfejlesztési tapasztalattal, miközben a 

divízió műszaki ismeretekkel rendelkező munkatárssal, illetve pénzügyi menedzserrel 

egészülne ki. 

Az így létrejött divízió ezt követően nem csak a funkcióbővítő, hanem a szociális 

városrehabilitációs akciókkal kapcsolatos projektmenedzsmenti feladatokat is elláthatja, 

illetve a város számára egyéb hazai, nemzetközi, vagy uniós pályázatokat készíthet és 

menedzselhet. 

A létrejött városfejlesztő divízió a tevékenységét az önkormányzattal kötött szerződés 

alapján látná el. A szerződésben foglaltaknak megfelelően az általa végzett szolgáltatásról 

havonta bocsát ki számlát, melyet aztán a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felé a továbbiakban 

az önkormányzat számolna el. A városfejlesztő társaság városrehabilitációs akciók során 

keletkező és az akcióterületen vagyonkezelésből származó bevételei az „Önkormányzat 

Városrehabilitációs Rendeletében” foglaltaknak megfelelően nem vonhatók el, forrásai más 

célra nem csoportosíthatóak át. 

 

A bemutatott szervezeti felépítésből várható előnyök 

• A KIK-FOR Kft, egy régóta jól működő, 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő, 

fejlesztési célú gazdasági társaság. A KIK-FOR Kft. 1993-ban jött létre, alapvetően az 

önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelésére. Az elmúlt években a cég tevékenységi 

köre folyamatosan bővült, így a kezdeti városi és közcélú feladatok ellátásán túl, mára 

Kecskemét ingatlan- és városfejlesztésében is kulcsfontosságú szerepet betöltő 

szervezetté vált. A társaság napjainkban egyre aktívabban vesz részt az Önkormányzat 

által támogatott városrehabilitációs programokban, ennek köszönhetően a 

városfejlesztési profil egyre markánsabban jelenik meg a társaság arculatában. 

• A KIK-FOR Kft rendelkezik városfejlesztési tapasztalatokkal. A Kft. a 

létesítménygazdálkodáson túl, ingatlanfejlesztési és városrehabilitációs tevékenységet 

is végez. Fejlesztéseiket elsősorban az önkormányzat által elhatározott 
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városfejlesztési, városrehabilitációs szándékokkal összhangban, azok megvalósulását 

segítve végzi. A cég a városrehabilitációs, illetve fejlesztő tevékenységét azokon a 

területeken kezdte el, ahol többségében önkormányzati tulajdonú bérlakások voltak. A 

legfontosabb eredmények a következők: 

o Gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató funkció ellátására alkalmas területek 
előkészítése 

o Rákóczi út-Wesselényi utca-Bocskai utca tömbrehabilitáció kizárólagos 
menedzselése az ötlet megszületésétől a pályázat kiírásáig, illetve 
bonyolításáig 

o Újabb rehabilitáció előkészítése a Főtér-Nagykőrösi utca-Wesselényi utca-
Rákóczi út által bezárt tömbök tekintetében 

o Iparosított technológiájú épületek hőszigetelési munkáinak pályázatai és 
kivitelezése 

o Az Ózsinagóga tömb rehabilitációjának előkészítése 
o Helyi vagy műemléki védettség alatt álló belvárosi épületek felújítását 

célzó komplex döntés előkészítő tervek készítése és készíttetése 
o Luther udvar - Evangélikus templom - Arany János u. - Lordok passzázs 

gyalogos tengely tanulmányterve 
o A DAIMLER (Mercedes) beruházáshoz kapcsolódóan új ipari és 

lakóterületek előkészítését célzó előzetes anyagok és ajánlati tervek 
készítése 

o Befektetési területek kijelölése 

• Szervezeti felépítése rugalmasan alakítható. A társaság feladatait napjainkban 69 fő 

átlagos létszámmal végzi. Az átalakuló profilnak megfelelően a munkavállalói létszám 

és annak összetétele igényekre szabottan változik. Ez azért nagyon fontos, mert ezzel a 

szemlélettel és bejáratott gyakorlattal a városfejlesztő társaság megfelelő, 

városfejlesztési tapasztalatokkal rendelkező szakemberekkel való feltöltése egyszerű 

átcsoportosítással is megoldható. Tekintettel arra, hogy Kecskemét esetében a KIK-

FOR Kft. az önkormányzati ingatlan- és városfejlesztésben legjelentősebb cég, itt 

koncentrálódnak a szakmában járatos szakemberek is. 

• Lehetőséget ad a piaci szereplők bevonására. A KIK-FOR Kft. 15 éve működik, mely 

idő alatt megfelelő és stabil kapcsolatot alakított ki a piac különböző szereplőivel. Ezt 

a kapcsolatrendszert a KIK-FOR Kft. által létrehozott városfejlesztési társaság is 

felhasználhatja, hiszen a banki kapcsolatok alapját adó bizalom ilyen módon adott. 

Bár Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a városfejlesztő társaságot 100%-
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os közvetett önkormányzati tulajdonban, és így korlátolt felelősségű társaság 

formájában kívánja tartani, maximálisan nyitott arra, hogy a piaci szemléletet 

képviselőket a városfejlesztési cég döntéseibe konzultációs joggal bevonja, és konkrét 

városfejlesztési akciókra együttműködési megállapodást kössön. 

 

5.10.4. A településközi koordináció mechanizmusai 

Kecskemét Megyei Jogú Város területi tervezési gyakorlatában mindig igyekezett a 

város funkcionális szerepköreinek, s a fejlesztési programok (Kecskemét városfejlesztési 

koncepciója, Kecskemét és Térsége Területfejlesztési Terv, Kecskemét és Térsége 

Agrárstruktúra- és Vidékfejlesztési Programja) lehetséges területi hatásainak ismeretében 

szélesebb térségi aspektusból vizsgálni a város fejlődését, s keresni a térség településeivel az 

együttműködés lehetőségeit. Az egyeztetések legfontosabb fóruma a Kecskemét és Térsége 

Többcélú Társulás ülései, melyen nem csak a települési önkormányzatok kapcsolati- és 

együttműködési rendszerének fejlesztési lehetőségeit vizsgálják, hanem közös programokat, 

terveket készítenek, térségi kohéziót erősítő akciókat fogalmaznak meg és számos területen 

(pl. közoktatás, szociális ellátás, egészségügyi alapellátás, munkaerő-piaci programok) 

feladatokat hangolnak össze. 

Kecskemét Integrált Városfejlesztési Stratégiája készítése és megvalósítása során is az 

egyik legfontosabb partnerszervezetnek és egyeztetési fórumnak a Kecskemét és Térsége 

Többcélú Társulást tekinti, bár más városokkal is igyekszik stratégiai szövetséget kialakítani 

meghatározott fejlesztési területeken. (Közlekedés-fejlesztés: Szolnok, Szeged, 

Kiskunfélegyháza, Cegléd, Nagykőrös; Gazdaságfejlesztés, tudástranszfer, innováció: 

Budapest, Szeged, Békéscsaba; Városrehabilitáció, környezetvédelem: Békéscsaba, 

Hódmezővásárhely, Szeged; Vidékfejlesztés-környezetvédelem: Homokhátság települései, 

Nagykőrös, Cegléd; Turizmus: Tisza-mente települései, Kecskemét környéki tanyás térségek 

települései, stb.). 

A kistérségi társulás a stratégia készítése során megismerkedhetett az egyes 

részdokumentumokkal (Kecskemét az elkészült munkafejezeteket elérhetővé tette városi 

honlapján, melyről tájékoztatást adott az érintetteknek), majd a stratégia elkészültét követően, 

Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás ülésén tájékozódott a város fejlesztési céljairól, -

irányairól és -programjairól. A társulás tagjai határozatot hoztak arról, hogy a közeljövőben 

részleteiben is megvitatják az együttműködés lehetséges területeit, programjait és formáit. 
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Megállapodás esetén pedig kezdeményezni fogják a közösen megvalósítható programok 

mielőbbi kidolgozását és megvalósítását. 

Több, az IVS-ben is megjelenő program (Kreatív Tudásközpont, Új ipari park 

létrehozása, Kecskeméti wellness, rekreációs és gyógyturisztikai központ létrehozása, stb.) 

esetében az egyeztetések már korábban megtörténtek, így a kistérség települései 

tájékozódhattak a Kecskeméti fejlesztési elképzelésekről, melyek megjelentek a Kecskeméti 

Kistérség Akciótervében is. 

Kecskemét Megyei Jogú Város önkormányzata érdekelt a város-vidék 

kapcsolatrendszerének erősítésében és kölcsönös érdekeken alapuló stratégiai 

városszövetségek kialakításában. A fejlesztési céljai elérése, továbbá a tervezett programjai 

megvalósulásának érdekében a jövőben is keresni fogja az együttműködés lehetőségeit a 

kooperációra nyitott településekkel. 

 

5.10.5. A stratégia megvalósulásának monitoringja 

Az IVS nyomon követéséért Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

Városfejlesztési és Közbeszerzési Osztálya felelős. 

Az IVS-ben feltárt célok és középtávon tervezett fejlesztések, beruházások 

nyilvános megvitatását minden évben két alkalommal tervezi Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata. A lakossági fórumokat megelőzően a Városfejlesztési és 

Közbeszerzési Osztály felelős munkatársai áttekintik az IVS lényegi elemeit (célrendszer, 

számszerűsített célok megvalósulása, fejlesztési tevékenységek), illetve a Városfejlesztési 

Társasággal közösen részletesen elemzik az akcióterületeken megvalósult és az elkövetkező 

időszakban tervezett fejlesztési tevékenységeket, meghatározzák a szükséges módosításokat. 

A lakossági fórumokon az önkormányzat bemutatja az IVS-ben bemutatott 

akcióterületek fejlesztési tevékenységeinek állapotát, valamint feltárja a szükséges fejlesztési 

igényeket, és azok végrehajtási javaslatait. Megvitatják az IVS végrehajtásának hatékonyságát 

és eredményességét a számszerűsített célok alapján. A lakossági fórumokról jegyzőkönyv 

készül, melyet megjelentetnek a városi honlapon, és egy hét véleményezési időszakot adnak 

azon lakosoknak, akik akadályoztatásuk miatt nem tudtak jelen lenni a fórumon. 

Az intézmények, civil szervezetek és vállalkozások számára évente egyszer külön-

külön munkacsoport üléseket tartanak. Az ülések folyamán szintén jegyzőkönyv készül, 
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melyet egy hét időtávra megjelentetnek a városi honlapon véleményezési célból. Így a 

lakosság is megismerheti a fenti szervezetek IVS módosítási javaslatait. Az önkormányzat a 

honlapon való megjelentetésen kívül a Kecskeméti Lapokban és/vagy a Városházi Hírekben 

is bemutatja a jegyzőkönyveket így szélesebb körű nyilvánosságot elérve. 

A munkacsoportüléseket a lakossági fórumok időpontjával párhuzamosan szervezik 

meg, így hatékonyabbá téve a vélemények feldolgozását. 

A fórumokon és munkacsoportüléseken elhangzott, valamint a jegyzőkönyvekre érkező 

javaslatok és tapasztalatok alapján a Városfejlesztési és Közbeszerzési Osztály felelős 

munkatársai módosítják az IVS vonatkozó részeit: esetlegesen a helyzetelemzést, a 

számszerűsített célokat, a célrendszer elemeit. A módosított IVS-t jóváhagyja a 

képviselőtestület, majd megjelentetik a város honlapján. 
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6. Az önkormányzat által fejlesztendő akcióterületek 

 

A fejezet a város stratégiai céljainak elérése érdekében az elkövetkező 15 évben 

fejleszteni kívánt akcióterületekre tesz javaslatot. Olyan területek kerültek kijelölésre, ahol az 

egyes fejlesztési elképzelések összehangolásával, harmonizálásával az egész városra kiható 

eredmények várhatók. 

Az akcióterületek kijelölésének szempontjai: 

• A már korábban megkezdett fejlesztési programok folytatása 

• Rendelkezésre álló előkészített programok 

• Várható gazdaságélénkítő hatás, új vállalkozások megtelepedésének ösztönzése 

• Városszerkezeti szempontból értékes (zárvány)területek hasznosítása 

• Társadalmi problémák súlyossága, területi koncentrálódása 

• A településrendezési tervhez történő illeszkedés 

 

Tervezett ütemezés 
2009-2010 2011-2013 2014-2020 Akcióterület 

típusok Városrehabilitációs támogatással megvalósítandó 
Funkcióbővítő 
rehabilitáció 

Belvárosi AT: 
Rákóczi út és Vasút-
kert rehabilitációja 

Belvárosi AT:  
II. ütem 

Belvárosi AT:  
III-IV ütem 

Szociális célú 
rehabilitáció  Mezeiváros és Ürgés 

AT  

 Egyéb fejlesztési forrás igénybe vételével megvalósítandó 
Innovációs és 
lakóterület-fejlesztési 
célú 

Homokbányai AT: 
Kreatív Tudásközpont 

Homokbányai AT: 
lakóövezet kialakítása 

Homokbányai AT: 
Technológiai Park 

Rekreációs, 
egészségügyi és 
oktatási célú 

Széktói AT: 
Rudolf laktanya 

Széktói AT: 
Gyógyintézeti Központ 
Vizicentrum 
Rudolf laktanya 

 

Gazdaságfejlesztési 
Déli iparfejlesztési AT: 
területelőkészítés I. 
Mercedes gyár építése 

Déli iparfejlesztési AT: 
területelőkészítés II.  

Lakóterület-fejlesztési   „Északi városkapu”AT 
Funkcióváltó   „Hunyadi ék” AT 
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6.1. Városrehabilitációs támogatás igénybevételével fejleszteni kívánt akcióterületek 

6.1.1. Belvárosi akcióterület 

 

Az akcióterület lehatárolása: 

Széchenyi tér – Hornyik János körút – Jókai utca – Erdősi Imre utca – Kaszap utca – 

Ceglédi út – Budapest-Szeged vasútvonal – Szolnoki út – Bem utca – Perc utca – Csongrádi 

utca – Katona József utca – Erkel Ferenc utca – Bajcsy Zsilinszky Endre körút – Horváth 

Döme körút – Dobó István körút – Hosszú utca – Hoffmann János utca – Gáspár András körút 

A fejlesztés típusa: 

Funkcióbővítő városrehabilitáció 

Az akcióterület fejlesztésének céljai: 

Gazdag kulturális és idegenforgalmi funkcióval bíró, egybefüggő, emberközpontú 

közterületi rendszer kialakításával a történelmi Főtér keretein túlmutató, valódi belvárosi 

érzés és városképi arculat megformálása. 

• A városközpont túlzott egyközpontúságának oldása 
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• Egységesebb belvárosi arculat kialakítása 

• A városközpontot terhelő gépkocsiforgalom fokozatos kiszorítása 

• Összefüggő, színvonalas és emberközpontú közterületi rendszer kialakítása 

• A belváros új, vonzó, attraktív kulturális funkciókkal történő gazdagítása  

• Közösségformáló események számának növelése 

• A Főtéren túlmutató idegenforgalmi kínálat teremtése 

• A helyi identitást meghatározó építészeti értékek megóvása, felújítása 

• Közösségi célú beruházásokkal újabb értékteremtő magánfejlesztések indukálása 

Indoklás (megalapozás, előzmények, problémák): 

Kecskemét alapvető öröksége a mezővárosi múltból fakadó egyközpontúság. Hasonló 

nagyságú városokhoz képet igen szűk területen belül, extrém módon összpontosulnak a 

nagyvárosi funkciók (intézmények, kereskedelem, szolgáltatás). A nagyvárosi funkciók kis 

területen történő sűrűsödésének egyenes velejárója a városközpontot terhelő egyre nagyobb 

gépjárműforgalom. Mind a túlzott funkcionális egyközpontúság, mind a jelentős gépjármű 

forgalom akadályát jelenti egy városképileg összetartozó, közterületrendszerében egybefüggő, 

valódi belváros kialakulásának. (A kecskemétiek számára a „belváros” sokkal kevésbé 

megfogható fogalom, mint a „központ”, vagy a „főtér”.) 

Az akcióterület határainak meghúzása a városközpont funkcionális kiterjesztésének 

szándékával történt. A Rákóczi út revitalizációja, a Nagykőrösi utca felújítása és a Vasútkert 

térségének fejlesztése (intermodális csomópont) várhatóan képes lesz elindítani ezt a 

folyamatot. 

A Főtér környezetében tervezett tömbrehabilitációk (Luther udvar – Arany János utca – 

Lordok passzázs, Ózsinagóga tömb) az egységesebb városkép megteremtését, és a gyalogos 

közterületek kiterjesztését célozzák. A Főtér közösségi fórum szerepkörének kiegészítése és 

megosztása érdekében a város olyan színvonalas közterek kialakítást tervezi, amelyek vonzó 

közösségi találkozóhelyként, illetve közösségi rendezvények helyszíneként szolgálhatnak 

(Széchenyi tér, a Rákóczi út Városi Mozi előtti szakasza, Vasútkert, Katona József tér).  

Az emberközpontú, élhető belváros megteremtése szükségessé teszi a 

gépjárműforgalom fokozatos kiszorítását a városközpontból.  Ez egy összetett folyamat, 

amely egyaránt tartalmaz forgalomszervezési beavatkozásokat, tömegközlekedési fejlesztést 

és parkolási férőhely-bővítést. 
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A Belvárosi akcióterületen tervezett beavatkozások 
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Belvárosi AT – Funkcióbővítő városrehabilitáció első ütem. Rákóczi út és Vasútkert 
revitalizációja 
 
A projekt területe:  
 

 
 
A beavatkozás célja: 

A megvalósítani szándékozott fejlesztés Kecskemét meghatározó városszerkezeti 
tengelyének komplex közösségi, kulturális alapú revitalizációját tűzte ki célul. A pályázó 
önkormányzat olyan városszövetben történő minőségi átalakítást kíván megvalósítani a 
partnerekkel, amely mentén új tartalommal (események, látnivalók, új közösségi terek és 
funkciók) lehet feltölteni a települést. Kecskemét a komplex köztérfelújítások és a városi 
térben új kulturális hangsúlyok kijelölése révén a közösségi helyszínek és épületek hálózatát, 
sétában átélhető együttesét kívánja megteremteni. 
 
A program indokoltsága: 

A sajátos közlekedési struktúrával körbefont történelmi Főtér összetett funkciója miatt 
egyre kevésbé képes a mindennapokhoz és a rendezvényekhez kapcsolódó közösségi 
igényeket egyszerre ellátni, így szükségessé vált a kecskeméti városközpont túlzott 
egyközpontúságának oldása. Igény mutatkozott tehát olyan új közösségi tér kialakítására, 
mely (akár több ezer fős) szabadtéri rendezvények megtartására is alkalmas lehet, erre a 
Rákóczi út szomszédságában található a Vasútkert kínál ideális feltételeket. 

Az egykor szebb napokat látott Rákóczi út több mint egy évtizede tartó (társadalmi, 
gazdaság és műszaki) leépülési folyamatának megállítása, annak visszafordítása 
elkerülhetetlenné vált, egyúttal a 10 éve üresen álló és funkciót kereső Városi Mozi 
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épületének újrahasznosítása is időszerű. A Rákóczi út mind városszerkezeti helyzetének (a 
főtéri tengely közvetlen, nagyvonalú folytatása), mind településtörténeti hátterének (főtérrel 
egyidős kialakítása), mind műszaki paramétereinek (42 méter széles út) okán kiváló 
adottsággal rendelkezik ahhoz, hogy a Vasútkerttel együtt a Főtérhez kapcsolódó új közösségi 
fóruma legyen a városnak. A nemzeti örökség részét képező épületek, az utcahálózat jelleg-
megőrző és igényes fejlesztése mind az idegenforgalmi és fesztivál városi fejlesztéseknek, 
mind a városi polgárok e téren növekedő kulturális és városi-környezeti igényeinek 
kielégítése szempontjából kiemelkedő feladat. 

A Rákóczi út revitalizációja (részleges forgalommentesítése, a parkolóhelyek számának 
csökkentése és a közterület gyalogos sétányként történő átépítése) kapcsán különös súllyal 
merült fel, hogy a belvárosi parkolási problémákat valamiképpen kezelni kell. Ebben nyújt 
segítséget a nyitott piac funkcióbővítő fejlesztése, melynek során nem csak 100 újabb 
parkolóhely kerül kialakításra (mélyparkolóban 62, felszínen 38db), de a városközponti piac 
megépítése óta ismert funkcionális és esztétikai problémák (parkolási helyzet, kulturált 
elárusítóhely hiánya, rendezetlen közterület) megoldódhatnak, s lehetőség adódik a város által 
régóta tervezett biopiaci részleg kialakítására. 
 
Megerősítendő funkciók: 

Oktatási, 
Innovációs 

Kereskedelmi, 
szolgáltatási 

Közösségi, 
szabadidős Közlekedési Egészségügyi Ipari, 

logisztikai 
Közjóléti (park, 

köztér) Turisztikai Kulturális 

  x xx       x x xx 
 
A projektterületen megvalósítani kívánt beavatkozások: 

  
Projektelemek, tevékenységek Kapcsolódó 

tematikus célok 

1 
Rákóczi út területének rehabilitációja (zöldfelület rehabilitáció, járda- és 
útrekonstrukció, buszöböl kialakítás, kerékpárút létesítés, csatlakozó végpontok 
kialakítása), az üzletportálok homlokzatainak felújítása 

T1, T2, T4, T6 

2 Rákóczi úti régi Mozi műemlék épületének felújítása, közösségi funkcióval ellátása T4, T5 

3 Megyei Bíróság műemlék épületének külső felújítása T6 

4 
Üzlethelyiség kialakítások: Cukrászda kialakítása a régi Pálma cukrászda helyén, 
homlokzat-felújítás. Rákóczi út 4. szám alatt multifunkcionális üzlethelyiség 
kialakítása, homlokzat-felújítása 

T2, T6 

5 
A Vasútkert (Noszlopy Gáspár park és Kodály Zoltán tér) átalakítása, rehabilitációja 
(zöldfelület rehabilitáció, út- és járdarekonstrukció, kerékpárút kialakítás, műtárgyak 
kialakítása), vendéglátó intézménnyel történő ellátása 

T1, T4, T6 

6 Szabadtéri piac átalakítása, tetővel történő lefedése, mélyparkoló építése a piactér 
alatt T2, T6 

7 Felszíni parkoló kialakítása Budai u. - Kaszap u. sarkán T1 
 

A partnerek köre: Önkormányzat, helyi közműszolgáltatók, Piac és Vásárigazgatóság, KIK-
FOR Kft., Megyei Bíróság, MÁV Zrt., Kunság Volán Zrt. vállalkozások 
Célcsoport: A Rákóczi út lakói, Önkormányzat, Kecskemét lakói, turisták 

A fejlesztés típusa: felújítás, átépítés, új építés 
Projektgazda: Önkormányzat 
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Előkészítettség: EATT 

Tervezett költség és lehetséges források: 2.309.000 ezer Ft, DAOP, Önkormányzat, 
Vállalkozások 

Ütemezés: 2009-2011. 
Esélyegyenlőség, fenntarthatóság: biztosított 

Illeszkedés a szerkezeti tervhez: rendben 
 

Rákóczi út és vasútkert fejlesztési terület 

 
 

Rákóczi út helyszínrajz 
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A Rákóczi út átnézeti térképe 

 
 

Vasútkert helyszínrajz 
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Belvárosi AT – Funkcióbővítő városrehabilitáció második ütem. Belvárosi 
tömbrehabilitáció (Luther udvar – Arany János utca – Lordok passzázs – Széchenyi tér) 
 

A projekt tervezett területe: 

 
 
A program célja: 

Magas színvonalon kialakított, nagyobb területet átfogó, összehangolt, egységes 
koncepciót követő közterületei rendszer kialakítása. A terület kulturális negyeddé történő 
átalakítása, turisztikailag is vonzó lüktető életű új gyalogos közterek, sétányok és udvarok 
hálózatának megalkotása. 

 
A program indokoltsága: 

Sürgető feladattá vált a szűkös kapacitással bíró, s egyre inkább környezetszennyező 
Széchenyi téri autóbusz pályaudvar elköltöztetése, s a Főtér közvetlen szomszédságában a 
város arculatához illeszkedő rekreációs és közösségi célokat szolgáló, a helyi lakosság és a 
turizmus igényeit kiszolgáló központ és közpark kialakítása. 

A város kiskereskedelmi kínálatának és a lakosság lakhatási igényeinek – napjainkra 
történő – átalakulásával egyik legfrekventáltabb térség (Arany János utca, Luther köz, Lordok 
Passzázs, Nagytemplom, Ózsinagóga tömb által határolt terület) kiskereskedelmi szerepköre 
leértékelődött, utcái elhanyagoltak, társadalma idősödő, presztizse pedig leromlott. A terület 
központi elhelyezkedése, értékes épületállománya és egyéb adottságai (pl. intim belső terek, 
kulturális hagyományok) lehetőséget rejtenek egy minőségi megújulásra. A terület kulturális 
negyeddé történő átalakításával a városrésznek új „perspektívát”, lendületet lehetne adni. A 
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komplex fejlesztési program egymás hatását erősítő elemekből tevődik össze, melynek 
szinergiájaként új minőség születhet. A megvalósítandó program révén egy valódi, összetett 
kulturális városélmény megteremtése válik lehetővé, mely figyelembe veszi az EU 
városfejlesztési elveit, s Kecskemét városfejlesztési koncepciójában megfogalmazott élhető, 
vonzó városi környezet kialakításáról, s a kulturális városfejlesztés szükségességéről szóló 
céljait, prioritásait. 
 

Megerősítendő funkciók: 
Oktatási, 

Innovációs 
Kereskedelmi, 
szolgáltatási 

Közösségi, 
szabadidős Közlekedési Egészségügyi Ipari, 

logisztikai 
Közjóléti (park, 

köztér) Turisztikai Kulturális 

  x x       xx x xx 
 
A projektterületen megvalósítani kívánt beavatkozások: 

  
Projektelemek, tevékenységek Kapcsolódó 

tematikus célok 

1 A Luther köz tömbrehabilitációjának megvalósítása, az irodai, szolgáltatási funkciók 
erősítése, a gyalogos zóna kiterjesztése északi irányban. T1, T6 

2 
Az Arany János utca közterületének és épületállományának felújítása. Az utca 
forgalom elől történő lezárása, felszín alatti parkolók kialakítása, új közpark 
létrehozása. Galériák és előadótermek kialakítása  

T1, T5, T6 

3 A Görögtemplom utca teljes közterületi átalakítása, zöldfelületeinek növelése, az 
Ifjúsági Ház felújítása, kulturális kínálatának bővítése T5, T6 

4 A Lordok passzázs gyalogos rendszerének bővítése, belső udvarainak megnyitása T6 

5 
A Széchenyi téri autóbusz pályaudvar elköltöztetése és a tér európai léptékű 
revitalizációja, rekreációs és közösségi központ kialakítása, a tér alá mélygarázs 
építése 

T1, T4, T5, T6 

 

A partnerek köre: Kunság Volán Zrt., Ifjúsági Ház, KIK-FOR Kft., Evangélikus Egyház, 
közműszolgáltatók, vállalkozások 

Célcsoport: Kecskemét és a térség lakói, helyi kiskereskedők, turisták 
A fejlesztés típusa: Átépítés 

Projektgazda: Önkormányzat 
Előkészítettség: Koncepcióterv 

Tervezett költség és lehetséges források: 3.500.000-6.000.000 ezer Ft a mélygarázsok 
számának függvényében, DAOP, Önkormányzat, Befektetők 

Ütemezés: 2011-2012.  
Esélyegyenlőség, fenntarthatóság: biztosított 

Illeszkedés a szerkezeti tervhez: rendben 
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Arany János utca, Luther köz, Lordok Passzázs tervezési terület 

 

Lordok Passzázs látványterv 
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Arany János utca látványterve 
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A Széchenyi téri rehabilitáció területe 

 
 
 

A Széchenyi tér látványterve 
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6.1.2. Mezei városrész és Ürgés szociális akcióterület 

 

Az akcióterület lehatárolása: 

Kossuth körút – Erzsébet körút – Kuruc tér – Csáktornyai utca – Kecskemét 

Fülöpszállás vasútvonal – Halasi út 

Az akcióterület fejlesztésének célja: 

A Mezeiváros és Ürgés előrehaladott társadalmi szegregációs folyamatának megállítása, 

a roma népesség társadalmi integrációjának elősegítése, a lakókörnyezeti körülmények 

javítása 

Indoklás (megalapozás, előzmények, problémák): 

Az Erzsébet és Kossuth körúton túl elterülő lakóterületek már kialakításuk idején is (19. 

század eleje) a város szegényebb néprétegeinek adtak otthont. A cigányság megjelenése sem 

új keletű, hiszen a közelben helyezkedett el az ún. cigányváros. A cigányváros 1970-es 

években történt felszámolása után a roma népesség szétszóródott a Mezeivárosban, illetve 

beköltözött a – zömében a Belváros déli részén – számukra kiutalt városi bérlakásokba. A 

kialakult barakklakásos telepeket város a kilencvenes években nagyobbrészt felszámolta. Az 

akcióterületen a Szultán utcai telep részbeni megszűnése után már csak a Kórház utcában és 
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Gödröstemető utcában található olyan csoportos ingatlanegyüttes, ahol egy tömbben, nagy 

számban élnek roma családok.  

A helyi lakosság és a romák között komolyabb feszültségről nem lehet beszélni. Gondot 

okoz viszont, hogy ingatlanpiaci szempontból fokozatosan leértékelődnek azok az utcák, ahol 

roma családok által lelakott, illetve nem rendeltetésszerűen használt lakóházak találhatók. 

Tervezett beavatkozások, projektek: 

Fő programelemek: 

 ● Bérlakás-felújítás 

- Azon családok bérlakásainak felújítása (a lakók aktív bevonásával), akik vállalják, 

hogy részt vesznek az oktatási/foglalkoztatási programokban 

 ● Közterületek felújítása, közösségi terek kialakítása 

 - Közösségi ház kialakítása 

 - Zöldterületek és játszóterületek kialakítása a helyi lakosság bevonásával 

 - Útfelújítás, padka és árokrendezés a helyi lakosság bevonásával 

 ● Szemléletformálás, közösségi programok 

 - Egészségügyi és higiéniás programok (egészségnapok szervezése szűrővizsgálatokkal 

és előadásokkal, iskolai szűrővizsgálatok, helyes személyes higiénia megteremtésére 

nevelés, szexuális felvilágosítás) 

 - Bűnmegelőzés 

 - Kulturális programok (roma kulturális estek, gyereknapok, fórumok szervezése) 

 - Sport programok (a gyerekek szabadidős elfoglaltságának megszervezése, a sport 

megszerettetése és a sportolás támogatása 

 ● Oktatás 

 - Óvodai neveléssel előkészíteni az iskolára a gyerekeket 

 - Az általános iskola alsó tagozatában délutáni foglalkozásokkal, tanulócsoportokkal 

segíteni a tanórákra történő felkészülést 

 - Az általános iskola felső tagozatában pályaorientáció, tehetségkutatás 

 - A szakoktatás területén az igényeknek megfelelő képzési programok kialakítása, a 

gyakorlati helyek megszervezése a helyi vállalkozóknál 

 - Felnőttoktatás (a 8 osztály befejezése esti oktatással, szakképzés) 

 ● Foglalkoztatás 

 - Foglalkoztatási program kidolgozása a helyi vállalkozók bevonásával 

 - Közmunka program
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Mezei város és Ürgés AT – Szociális városrehabilitáció. Az alacsony státuszú lakosság 
közösségi rehabilitációs programja az Ürgés és a Muszáj városrészben 
 
A program célja: 

Egy önkéntes jelentkezésen és szerződéses viszonyon alapuló, hosszútávú családterápiás 
program megvalósítása, amelyhez kapcsolódik a résztvevő családok tagjainak képzése és 
munkaerőpiaci integrációja, lakáskörülményeinek javítása, valamint az akcióterület fizikai és 
intézményi fejlesztése. 

A terv szakképzési és foglalkoztatási részéhez szervesen kapcsolódik az Ürgés 
városrészben megvalósítandó komplex intézmény- és lakókörnyezet-fejlesztési program. 

 
A program indokoltsága: 

Az akcióterület a történelmi városfejlesztési körzetnek azon lakónegyedeit foglalja 
magába, amely különösen magas arányban koncentrálja az alacsony státuszú lakosságot. Az 
egész város jövője, kiegyensúlyozott fejlődése szempontjából fontos e terület szociális 
rehabilitációja, a város társadalmába történő integrációja. 
 
Megerősítendő funkciók: 

Oktatási, 
Innovációs 

Kereskedelmi, 
szolgáltatási 

Közösségi, 
szabadidős 

Szociális, 
esélyegyenlőség Egészségügyi Ipari, 

logisztikai 
Közjóléti (park, 

köztér) Turisztikai Kulturális 

x  x xx   x  x 
 
A projektterületen megvalósítani kívánt beavatkozások: 

  
Projektelemek, tevékenységek Kapcsolódó 

tematikus célok 

1 Bérlakás-felújítás a projektterületen azon családok körében, akik vállalják, hogy 
részt vesznek az oktatási/foglalkoztatási programokban T6 

2 Közterület és közösségi terek felújítása, közösségi ház kialakítása, útfelújítás, 
zöldterületek és játszóterületek kialakítása a helyi lakosság bevonásával T4, T6 

3 Szemléletformálás és közösségi programok szervezése, ezen belül: Egészségügyi és 
higiéniás programok, bűnmegelőzés, kulturális és sportprogramok T4, T6, T7 

4 
Oktatás fejlesztése: pályaorientáció és tehetségkutatás, a szakoktatás területén az 
igényeknek megfelelő képzési programok kialakítása, a gyakorlati helyek 
biztosítása, felnőttoktatás megszervezése 

T3 

5 Foglalkoztatás bővítése: Foglalkoztatási program kidolgozása a helyi vállalkozók 
bevonásával, közmunkaprogram fejlesztése T2, T3 

 
A partnerek köre: Önkormányzat, Városi Rendőrkapitányság, Kecskemét-Erzsébetvárosi 
Polgárőrség és Ifjúságvédelmi Közhasznú Egyesület KIK-FOR Kft., CHKÖ, helyi lakosság, 
helyi vállalkozók, Munkaügyi központ 
Célcsoport: A programban résztvevő családok, ill. az akcióterület lakossága, a hátrányos 
helyzetű tanulók 
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A fejlesztés típusa: ingatlan és közterület felújítás, köztéren új építés, új beszerzés, új 
foglalkoztatás, képzés- és oktatásfejlesztés 
Projektgazda: Önkormányzat 

Előkészítettség: Programterv 
Tervezett költség és lehetséges források: 400.000 ezer Ft, DAOP, Önkormányzat 

Ütemezés: 2009-2010. 
Esélyegyenlőség, fenntarthatóság: esélyegyenlőség biztosított, fenntarthatóság kérdéses, nem 
csak az önkormányzat hatáskörébe tartozik 
Illeszkedés a szerkezeti tervhez: rendben 

 
A szociális városrehabilitációban érintett terület 
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6.2. Egyéb fejlesztési forrás igénybevételével fejleszteni kívánt akcióterületek 

Az érintett akcióterületeken az önkormányzat elsődleges szerepe a magánfejlesztői és városi 

érdekek harmonizálása, kiegyensúlyozott városrészi fejlődés biztosítása a környezeti és 

esélyegyenlőségi elvek szem előtt tartásával. 

 

6.2.1. Homokbányai akcióterület 

 

Az akcióterület lehatárolása: 

Dunaföldvári út – Izsáki út – Madár utca – Korhánközi út – M5 autópálya 

Az akcióterület fejlesztésének céljai: 

• A technológiai innovációt elősegítő szolgáltatói környezet létrehozása 

• Kertvárosias beépítésű, új lakóövezet kialakítása  

• A „nyugati városkapu” rendezett városképi megjelenésének biztosítása 

• A különféle (innovációs, oktatási, kereskedelmi, lakó) funkciók harmonikus 

egymásmellettiségét megteremtő élő „városrész” megteremtése 
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Indoklás (megalapozás, előzmények, problémák): 

A Homokbánya tágabb térsége a város egyik legkedvezőbb térszerkezeti adottságú 

területe. Itt metszi egymást az M5-os autópálya és a Dunaföldvári (Izsáki) út, Kecskemét 

kelet-nyugati fő térszerkezeti tengelye, innen ágazik le a Kadafalvi út, amely intenzívebb 

fejlődő szuburbán településeket kapcsol a városhoz (Ballószög, Kecskemét-Kadafalva, 

Kecskemét Beretvás köz, Technik Park Heliport Ipari Park). A térség kedvező közlekedési 

helyzetének köszönhető, hogy 1998-ban itt építették fel a város első bevásárlóközpontját 

(Pólus Róna-Auchan). 

A homokbányai egykori szovjet laktanya több mint 50 ha-os ingatlanegyüttese jelenti a 

térség másik fő fejlesztési potenciálját. A közelmúltig egy kiterjedt felsőoktatási kampusz 

létrehozása volt a cél, de a szükséges források hiányában a terv meghiúsult. Homokbánya 

területén eddig egy középiskola, főiskolai kollégiumok és 240 lakás kialakításra került sor. A 

teljes ingatlanegyüttesnek azonban ez csupán töredéke. Jelenleg kisebb területi egységekre 

bontva folytatódnak a fejlesztések. Ennek keretében új, központi megközelítést kapott a 

terület, s a Kadafalvi út mentén kereskedelmi beruházások vannak folyamatban. 

Homokbánya - Izsáki út - Madár utca - Korhánközi út által határolt 30 ha-os külterületi 

besorolású tanyás terület városszerkezeti zárványként ékelődik Kecskemét belterületébe. A 

terület kertvárosi beépülését sokáig a szovjet laktanya közelsége, majd az önkormányzati 

lakóterület-előkészítésre szánt pénzeszközeinek elapadása késleltette. Jelenleg a tervezett 

kertvárosi fejlesztési területek közül az első helyen priorizált. 

A különböző célú és forrású fejlesztési elképzelések összehangolása és a helyi 

adottságokhoz igazítása indokolja az akcióterület kijelölését. A területen tervezett 

önkormányzati fejlesztések (innovációs és technológiai központ létrehozása, lakóterületek 

előkészítése stb.) Homokbánya térségének fejlődését nemcsak alapvetően befolyásolják, 

hanem egyben generálják is. 

Tervezett beavatkozások, projektek: 

 ● Kreatív Innovációs Központ létrehozása 

 ● Technológiai Park kialakítása 

 ● Újabb homokbányai lakóházak felújítása 

 ● Főiskolai kollégiumfejlesztés 

 ● Az alsószéktói Madár utca és Homokbánya területe között több ütemben kertvárosi 
lakónegyed területi előkészítése (ingatlanok kisajátítása, területrendezés, közművesítés, 
telekalakítás, építési telkek értékesítése) 
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Homokbányai AT – Kreatív Innovációs Központ 

 
A projekt területe: 

 
A beavatkozás célja: 

Kecskemét tőkevonzó- és gazdasági versenyképességének növelése, vonzó befektetési 
környezet kialakítása. Az informatikai, műszaki és alkalmazott gazdasági-üzleti tudományok 
eredményeit integráló projektek fejlesztési központjának létrehozása, magas szintű IKT 
szolgáltatásokat biztosítva. 

A program további célja, hogy a városban található felsőoktatási- és vállalati 
kutatócsoportok, valamint a városban tevékenykedő, vagy a városba befektetni szándékozó 
termelő vállalkozások magas szintű, komplex innovációs szolgáltatásokat vehessenek 
igénybe, elősegítve ezzel a tudásintenzív gazdasági tevékenységek megerősödését 
Kecskeméten. 
 
A program indokoltsága: 

A piacon tapasztalható egyre nagyobb verseny következtében a vállalkozások piaci 
részesedésük megőrzését, vagy növelését, beszállítói státuszuk megtartását növekvő 
innovációs és fejlesztési tevékenység mellett tudják csak biztosítani. A városban több mint 50 
K+F vállalkozást, illetve szervezetet tartanak nyílván, ezek közül alig egy tucat 
tevékenykedik műszaki területen. A város kedvező gazdasági klímájának további javítása 
érdekében, minden háttérfeltételt biztosítani kíván a magas hozzáadott termékek előállításával 
foglalkozó vállalkozások innovációs tevékenységének kiszolgálásához, „inkubációjához”, s az 
új vállalkozások Kecskeméten történő letelepítéséhez. A program megvalósításával a város 
hozzá kíván járulni a Kecskeméti Főiskola Műszaki Karának erősödéséhez, s annak bázisán 
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kifejlődő új, technológia intenzív spin-off vállalkozások elindításához az információs-
kommunikációs technológiák, a robotika-automatizálás és környezettechnológiák terén. 
 
Megerősítendő funkciók: 

Oktatási, 
Innovációs 

Kereskedelmi, 
szolgáltatási 

Közösségi, 
szabadidős Közlekedési Egészségügyi Ipari, 

logisztikai 
Közjóléti (park, 

köztér) Turisztikai Kulturális 

xx x    x x   
 
A projektterületen megvalósítani kívánt beavatkozások: 

  
Projektelemek, tevékenységek Kapcsolódó 

tematikus célok 

1 
Ingatlanfejlesztés, melynek eredményeként 6000 nm hasznos területtel jön létre a 
vállalkozásfejlesztési intézményrendszernek helyet adó, illetve a korszerű képzési és 
K+F igényeket kielégítő szolgáltató és inkubációs központ 

T2, T3, T7 

2 Komplex innovációs szolgáltatói rendszer kialakítása  T3 

3 Technológiai park kialakítása T2, T3 
 

A partnerek köre: Önkormányzat, Kecskeméti Főiskola, Technológia intenzív vállalkozások, 
Tőkekockázati társaságok, KÉSZ Kft., VVK Vállalkozás- és Vidékfejlesztési Kht. 

Célcsoport: A Főiskola hallgatói, a helyi K+F szférában dolgozók, a K+F tevékenységet 
erősíteni kívánó helyi vállalkozások, a régió KKV-i, spin-off cégek, technológia intenzív, 
innovatív vállalkozások 
A fejlesztés típusa: új építés 

Projektgazda: Önkormányzat 
Előkészítettség: Koncepcióterv 

Tervezett költség és lehetséges források: 2.240.000 ezer Ft, DAOP, Magánforrás 
Ütemezés: 2009-2010. 

Esélyegyenlőség, fenntarthatóság: biztosított 
Illeszkedés a szerkezeti tervhez: rendben 
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A technológiai és innovációs szolgáltató központ látványterve 
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6.2.2. Széktói akcióterület 

 

Az akcióterület lehatárolása: 

Izsáki út – Vízmű út – III. Béla körút – Nyíri út – Juhar utca – Tatár sor (az Arborétum 

lakópark és Domb lakópark területének kivételével) 

Az akcióterület fejlesztésének célja: 

A sportolás, az aktív szabadidőeltöltés, a rekreáció és a korszerű gyógykezelés 

változatos és színvonalas területi együttesének megteremtése 

Indoklás (megalapozás, előzmények, problémák): 

Az akcióterületen belül találhatók a város legjelentősebb szabadidős és sport 

létesítményei (sportuszoda, stadion, sportcsarnok, strand, szabadidőközpont), valamint a 

megyei korház régi és új épületkomplexuma. A kedvező adottságok ellenére számos 

problémával is küzd a terület. A városi sportuszoda mind épületében, mind technológiájában 

elavult. A Széktói Strand és Élményfürdő egész évben használható fedett részek hiányában 

nem tud rentábilisan működni. A Széktói Szabadidőközpont rekreációs lehetőségei 

kihasználatlanok. A szállodai férőhelyek száma csekély. A megyei korház megosztott 
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területen történő működése számos párhuzamosságot von maga után. Szervesen a területhez 

tartozik, de már csaknem két évtizede áll üresen az egykori Rudolf laktanya műemlék 

épületegyüttese. 

Jelenleg az egyes (sport, szabadidő, egészségügyi) funkciók egymástól többé-kevésbé 

függetlenül működnek. Az akcióterülettel szemben támasztott legnagyobb kihívás éppen a 

szabadidős, sport, egészségügyi és gyógyítási lehetőségek nagyobb fokú integrálása és az 

elérhető szolgáltatások sokszínűségének bővítése, hogy ezáltal egy valódi 

Tervezett beavatkozások, projektek: 

 ● Új sportuszoda és fedett élményfürdő építése 

 ● A Rudolf laktanya oktatási-képzési célú, értékőrző fejlesztése 

 ● A Kecskeméti Megyei Korház rekonstrukciója – Kecskeméti Gyógyintézeti Központ 

kialakítása 

 ● A régi sportuszoda épületének újrahasznosítása 

 ● Magánforrásból ötcsillagos wellness-szálloda építése 

 ● A szabadidőközpont rekreációs lehetőségeinek bővítése a zöldterület maximális 

védelme mellett 
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Széktói AT – Kecskeméti Gyógyintézeti Központ - hatékony egészségügyi rendszer Bács-
Kiskun megyei modellje 
 
A projekt területe:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A beavatkozás célja: 

A lakosság életminőségének javítása és a munkaképesség gyorsabb helyreállítása 
érdekében megteremteni a régió kiemelt intézményében a hozzáférhető, szükségletekhez és 
speciális igényekhez rugalmasan alkalmazkodó, korszerű és a legmagasabb technikai 
színvonallal rendelkező, költség-hatékonyan működő egészségügyi ellátást. 

Az egészségügyi fejlesztés a szükségletekre, változásokra rugalmasan reagáló, magas 
technikai színvonalú ellátások hozzáférhetőségét biztosítja az erőforrások koncentrációjával 
és a struktúra racionalizálásával. A komprehenzív ellátás érvényesülése mellett, szakmai és 
fizikai integráció jön létre. A beruházás eredményeként kialakul a gyógykezelés teljes 
vertikuma, kiépülnek a még hiányzó ellátási területek. A beavatkozás eredményeként minden 
kórházi szakellátás egy helyen valósul meg a városban, így a Gyógyintézeti Központ a 
térségben valódi „mágnes kórházként” láthatja el feladatát. A centralizáció eredményeként 
kialakulhatnak a komplex ellátások, a mátrix típusú munkaszervezés, a team jellegű ellátás. 
Emellett a bővítésnek köszönhetően bevezetésre kerül a telemedicina rendszere, korszerű 
orvosi, ápolási gép-műszer park jön létre, valamint megtörténik a kórház komplex 
akadálymentesítése.  
 
A program indokoltsága: 

A Megyei Kórház több telephelyes, 51 épületben üzemelő létesítmény, ingatlanjainak 
jellemző ismérvei: 

• több telephelyes, pavilonos rendszerű,  
• az akadálymentesítés csak részben megoldott,  
• épületek átlag életkora 50-70 év, nem betegközpontú,  
• szerkezetileg, gépészetileg és hőtechnikailag korszerűtlenek, átalakításuk aránytalanul 

költséges, üzemeltetésük drága,  
• a jelenlegi szerkezet mellett nem hatékony a kórházon belüli kommunikáció,  
• nem biztosított a betegágy mellett mobil egészségügyi adatok elérése,  
• a digitális orvosi rendszerek és műszerek aránya alacsony. 
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A jelenlegi infrastrukturális feltételek nem teszik lehetővé az intézmény komplex orvos-
szakmai programjának megvalósítását a régió és a megye gazdasági helyzete kedvezőtlen, így 
fejlettségbeli lemaradása az ország egészéhez képest folyamatos. Az életminőséget 
befolyásoló tényezők is kedvezőtlenül hatnak a lakosság egészségi állapotára. A lakosság 
általános egészségi állapota az országos átlaghoz képest kedvezőtlen, magas a szív és 
érrendszeri, valamint a daganatos megbetegedésekben elhunytak száma, s emellett a megye 
népessége folyamatosan öregszik.  

A megye legnagyobb egészségügyi intézménye, relatíve alacsony ágyszámmal, több 
telephelyen (3db), pavilonrendszerű (51 épület) szervezeti egységekben megosztva működik. 
Az ellátásához szükséges diagnosztikai és terápiás egységek, társszakmák, a sürgős 
beavatkozáshoz szükséges szakterületek másik telephelyen történő jelenléte, a konzíliumok 
nehézkes megvalósítása, valamint a megnövekedett betegutak és logisztikai igénybevételek 
nagymértékben rontják a szolgáltatásokhoz való hozzáférhetőséget, a betegellátás minőségét, 
hatékonyságát, biztonságát és a betegek életesélyeit. 

Az épületeket infrastruktúrája elavult (50-70 év), sok esetben nem kórházi funkcióra 
építették, építészeti és épületgépészeti sajátosságai alkalmatlanok a korszerű orvos-technika 
befogadására, rossz elosztású helyiségek zsúfoltak, intimitás feltételei nem biztosítottak, 
akadálymentesítés csak részben megoldott. Az egyes fejlesztendő szakterület (pl. pszichiátria, 
krónikus belgyógyászat) gyógykezelésének hatékonyságának szempontjából a betegek 
szabadtéri mobilitása nem megoldott. A humánerőforrás hatékonyabb kihasználása is nehezen 
oldható meg. 

 
Megerősítendő funkciók: 

Oktatási, 
Innovációs 

Kereskedelmi, 
szolgáltatási 

Közösségi, 
szabadidős Közlekedési Egészségügyi Ipari, 

logisztikai 
Közjóléti (park, 

köztér) Turisztikai Kulturális 

x    xx  x   
 

A projektterületen megvalósítani kívánt beavatkozások: 

  
Projektelemek, tevékenységek Kapcsolódó 

tematikus célok 

1 Szív- és érrendszeri diagnosztikai, terápiás központ kialakítása Áttételesen 
T4 

2 
Onkológiai betegek folyamatos és speciális gyógykezelésében szerepet játszó 
ellátások és támogató szolgáltatások fejlesztése, Regionális Fej - Nyak Sebészeti 
Centrum, Hosszú ápolási idejű belgyógyászati jellegű mátrixközpont, Megyei 
Pszichiátriai központ 

Áttételesen 
T4 

3 
Gyermekellátásban szerepet játszó kiemelt szakmaterületek fejlesztése - Anya-
Gyermek Centrum kialakítása (csecsemő-gyermekosztály, NIC, koraszülött, 
gyermek intenzív, szülészet-nőgyógyászat) 

Áttételesen 
T4 

4 
Központi diagnosztikai egységek fejlesztése (In vitro izotóp laboratórium, 
Képalkotó diagnosztikai egységek, DEXA labor, Neurofiziológiai EEG 
laboratórium, PACS rendszer fejlesztése) 

Áttételesen 
T4 

5 

Infokommunikáció, telemedicína fejlesztése (Központi betegirányító és beteghívó 
rendszer kiépítése, Medikai és a vállalatirányítás rendszer integrációja, Medikai 
komponensek kialakítása, Adatgyűjtő rendszerek kialakítása K+F tevékenységhez, 
oktatáshoz) 

Áttételesen 
T3, T4 
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A partnerek köre: Önkormányzat, Kecskemét Megyei Korház, praktizáló orvosok, 
vállalkozások 

Célcsoport: A város, a kistérség és néhány szakellátás esetében a régió lakossága 
A fejlesztés típusa: Új építés, Felújítás, beszerzés 

Projektgazda: Megyei Önkormányzat 
Előkészítettség: Engedélyes terv 

Tervezett költség és lehetséges források: 13.000.000 ezer Ft, TIOP 
Ütemezés: 2010-2011. 

Esélyegyenlőség, fenntarthatóság: biztosított 
Illeszkedés a szerkezeti tervhez: rendben 

 
 

 

A fejlesztési terület helyszínrajza 
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A terület tervezett beépítése 

 
 

A tervezett Gyógyintézeti Központ új szárnya 
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Kecskemét Gyógyintézeti Központ látványtervei 
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Széktói AT – Kecskemét új versenyuszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt 
 
A projekt területe:  
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A beavatkozás célja: 

Kecskemét, mint a Duna-Tisza köze egyik meghatározó, kedvező elérhetőségi 
feltételekkel rendelkező központja az idegenforgalom és turizmus területén jelentős fejlődési 
potenciállal rendelkezik. Különösen a gyógy- és egészségturizmus, valamint a vízhez 
kapcsolódó sport- és szórakozási lehetőségek, azaz a wellness területén.  

A beruházás keretében egy olyan komplex vízi centrum kialakítása a cél, mely egész 
évben egyszerre képes kiszolgálni a gyógyulni vágyó turisták, a kikapcsolódásra, 
szórakozásra vágyó helyi és térségi lakosok, illetve a vízi sportokat professzionális szinten 
űzők különböző szintű igényeit. Fontos további cél, hogy a városban eddig különböző 
telephelyeken – leginkább a szezonális működés, az elavult műszaki megoldások és 
szolgáltatások miatt – veszteségesen működő fürdő központok helyett egy integrált, komplex 
szolgáltatásokat nyújtó, s egész évben üzemelő új vízicentrum jöjjön létre, mely biztosítani 
tudja a gazdaságos működtetést. 
 
A program indokoltsága: 

A térség vízi szórakozási, sportolási lehetőségei viszonylag egyhangúak, hiányzik a 
magasabb igényt kielégítő, egész évben használható vízi park. Jelenleg a város fenntartása 
alatt álló vízi sport- és szabadidős lehetőségek korlátozottak, elavultak, fejlesztésük, felújításuk 
hatalmas összegekbe kerül. Célszerűnek tűnik a jelenlegi funkciók (uszoda, élménypark, 
gyógyvizes medencék) koncentrálása – mivel önmagukban e funkciók nem nyereségesek – 
melyek így az egymást erősítő, a kihasználtságot és jövedelmezőséget kölcsönösen javító 
módon kerülhetnek kölcsönhatásba és erősíthetik egymás keresletét.  

A fejlesztés területén a megfelelő minőségű és mennyiségű gyógyvíz rendelkezésre áll. 
Az élményfürdő meglévő elemei, a mellette található Szauna Hotel és a Vízmű tó jól 
integrálhatók egy nagyobb egység részeként. A Hírös-Park Kft. (önkormányzati cég) 
tulajdonában lévő, jelenleg kempingként működő terület felhasználható a további egységek 
építésére. A Sport Kht. által készíttetett tanulmányterv szerint e területen megvalósítható a 
jelenlegi uszodát és az élményfürdőt kiváltó rehabilitációs, rekreációs vízi sport- és 
szórakoztató központ. 

 
Megerősítendő funkciók: 

Oktatási, 
Innovációs 

Kereskedelmi, 
szolgáltatási 

Közösségi, 
szabadidős Közlekedési Egészségügyi Ipari, 

logisztikai 
Közjóléti (park, 

köztér) Turisztikai Kulturális 

  xx  x  x xx  
 

A projektterületen megvalósítani kívánt beavatkozások: 

  
Projektelemek, tevékenységek Kapcsolódó 

tematikus célok 

1 
Az élményfürdő meglévő bejárati épületének és nagymedencéjének átalakítása, 
lefedése, mely nem csak versenyek lebonyolítására alkalmas, de a vízilabda-, búvár- 
és úszóedzések helyszínéül is szolgál 

T2, T4 

2 

Új, fedett vízi-park létrehozása, melyben helyet kap egy csúszógumis és többféle 
csúszda, vadvízi folyó, interaktív gyermek játékvilág különféle szórakoztató 
játékokkal, vízi kosár- és röplabdázásra alkalmas medence, felnőtt élménymedence 
többféle játékos elemmel, pl. sodró folyó, vízesések, és egy hullámmedence 

T2, T4 
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3 Új, fedett élményfürdő kialakítása kiúszó-medencével T2, T4 

4 Új, fedett, a nemzetközi sportszabványoknak megfelelő méretű 50 m-es, 10 pályás 
versenyuszoda T2, T4 

5 
A Hírös-Park Kft. tulajdonában lévő Szauna Hotel átalakítása gyógy- és rekreációs 
szállóvá, melyben helyet kapnak: fizikoterápiás kezelések, konditerem, masszázs, 
szauna, szépségfarm, konferenciaterem, konyha és étterem 

T2, T4, T7 

6 Út-, közmű- és kertépítés T6 

 

A partnerek köre: Önkormányzat, a gyógyturizmusban érdekelt vállalkozások 
Célcsoport: külföldi és belföldi turisták, Kecskemét és a térség lakossága 

A fejlesztés típusa: új építés, átalakítás 
Projektgazda: Önkormányzat 

Előkészítettség: Tanulmányterv 
Tervezett költség és lehetséges források: 6.500.000 ezer Ft, önkormányzati- és magánforrás 

Ütemezés: 2009-2011. 
Esélyegyenlőség, fenntarthatóság: biztosított 

Illeszkedés a szerkezeti tervhez: rendben 
 

 

A Széktói vízicentrum-fejlesztés helyszínrajza 
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A Széktói vízicentrum-fejlesztés látványterve 
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Széktói AT – A Rudolf laktanya oktatási és szolgáltatási központtá fejlesztése 
 

A projekt területe:  

 
 

A beavatkozás célja: 

A több mint egy évtizede üresen álló Rudolf laktanya területének oktatási, képzési, 
szolgáltatási és részben kereskedelmi funkciókkal történő feltöltése, mintaadó barnamezős 
rehabilitáció megvalósítása. 
 
A program indokoltsága: 

A Rudolf laktanya területén található épületek felújításával új oktatási-képzési-
tanácsadási központ (Regionális Konzultációs Központ) alakulhatna ki. Ebben a központban 
olyan témákban indulhatnának kurzusok, amelyek részben illeszkednének a Kecskeméti 
Főiskola akkreditált szakjaihoz. A konzultációs központ keretében lehetőség nyílna más 
egyetemek, főiskolák kihelyezett tagozatainak, szakjainak befogadására (pl. városból még 
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hiányzó műszaki, iparművészeti területek, vagy társadalomtudományi képzések) is. Külön 
lehetőség kínálkozik az Európában elterjedt poszt-secondary képzés megszervezésére. Az 
összefogás eredményeként létrejöhet egy olyan konzultációs centrum, mely egyrészről 
biztosíthatja a munkaerő-piac igényeit, másrészt pedig puszta jelenlétével, s folyamatos 
erősödésével jótékony hatással lenne – a gazdaság fejlődésén túl – a térség értelmiségének 
megújulására, a város kulturális és közéleti klímájára. 
 
Megerősítendő funkciók: 

Oktatási, 
Innovációs 

Kereskedelmi, 
szolgáltatási 

Közösségi, 
szabadidős Közlekedési Egészségügyi Ipari, 

logisztikai 
Közjóléti (park, 

köztér) Turisztikai Kulturális 

xx x x    x  x 
 
A projektterületen megvalósítani kívánt beavatkozások: 

  
Projektelemek, tevékenységek Kapcsolódó 

tematikus célok 

1 Az egykori lovassági laktanya épületeinek műemléki felújítása, az oktatási-képzési 
funkció igényeinek megfelelő belső kialakítással T6 

2 A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kecskeméti, kihelyezett alapfokú nappali vagy 
posztgraduális képzésének beindítása T3, T6 

3 
Kreatív inkubátorház létrehozása, ahol a hallgatók a második-harmadik évtől 
kezdődően piaci körülmények között próbálhatják ki magukat a tervezésben, ötleteik 
megvalósításában 

T2 

 

 
A partnerek köre: KENE Alapítvány, Önkormányzat, Kecskeméti Főiskola, egyéb 
felsőoktatási intézmények, vállalkozók 
Célcsoport: Az oktatási, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységben érintett lakosság 

A fejlesztés típusa: Új építés és felújítás 

Projektgazda: KENE Alapítvány 

Előkészítettség: Tanulmányterv 

Tervezett költség és lehetséges források: 1.000.000-3.000.000 ezer Ft, Magánforrás, DAOP 

Ütemezés: 2010-2011. 
Esélyegyenlőség, fenntarthatóság: biztosított 

Illeszkedés a szerkezeti tervhez: rendben 
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A fejlesztési terület helyszínrajza 

 
A Rudolf laktanya beépítési terve 
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6.2.3. Déli iparfejlesztési akcióterület 

 

Az akcióterület lehatárolása: 

Szent László körút – 5-ös út – Mindszenti út – Kecskemét-Szeged vasút – Déli elkerülő 

út – 541-es számú út 

Az akcióterület fejlesztésének céljai: 

A befektetői igényekhez igazodó, gazdaságilag vonzó optimális területfelhasználást 

biztosító iparterületi kínálat megteremtése 

Indoklás (megalapozás, előzmények, problémák): 

A Mercedes beruházás hírére érezhetően megélénkült az érdeklődés Kecskemét 

beépíthető ipari ingatlanjai iránt. A déli iparterülethez kapcsolódóan (a Mercedes-gyár 

közelében) a hatályos területrendezési terv jelentős kiterjedésű gazdaságfejlesztési célú 

területeket határoz meg. Ezeknek a területeknek a feltárásával és ésszerű hasznosításával egy 

egybefüggő, a jelenkor igényeinek megfelelő ipari-logisztikai negyed alakítható ki. 

Az akcióterület kijelölésével a város meg kívánja előzni a korábbi „irányítatlan” 

iparfejlesztési gyakorlattal együtt járó területpazarlást. Nem álltak ugyanis rendelkezésre 
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előközművesített, belső utakkal feltárt fejlesztési területek, ezért az új üzemek és a különféle 

(építőipari, lakberendezési, autó stb.) kereskedések a város közlekedési gerincúthálózata 

mentén, térben koordinálatlanul épültek.  A meglévő elaprózott ingatlanszerkezethez és 

esetleges ingatlanhatárokhoz alkalmazkodó fejlesztések jelentős méretű maradványterületek 

kialakulásával jártak, amelyek megközelítése, szükséges közművekkel történő ellátása, illetve 

kompromisszumoktól mentes beépítése csak nehezen megoldható. 

Tervezett beavatkozások, projektek: 

 ● Új iparterületek kialakítása 

 ● Üzleti turizmust kiszolgáló szálloda építése (magánforrásból) 
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6.2.4. „Északi városkapu” lakóterület-fejlesztési akcióterület 

 

Az akcióterület lehatárolása: 

Károly Róbert körút tervezett nyomvonala – Nagy Lajos király körút tervezett 

nyomvonala – Szmetana utca – Gázló utca – Csíksomlyói utca – Budai út – Bajza József utca 

– Berzsenyi Dániel utca – 10576/206 közterület – 10576/196 közterület – Tömörkény István 

utca – Dombi Lajos utca – Hannusz István utca 

Az akcióterület fejlesztésének céljai: 

A Széchenyivárosi lakótelep városépítészeti lezárása, Belső-Máriahegy kertvárosias 

beépítésének elősegítése, a Buda út érintett szakaszának városias kialakítása 

Szerves városépítészeti kapcsolat kialakítása a félbemaradt lakótelepi beépítés és a 

folytatásaként tervezett kertvárosi lakónegyed között 

Indoklás (megalapozás, előzmények, problémák): 

Az akcióterület – kedvező városszerkezeti helyzete ellenére – számos olyan 

problémával küzd, amely akadályozza a város beépített területéhez történő szerves 

integrálódását. A közlekedési feltáratlanság, az ellentmondásos területhasználat, a fejlesztési 



                 KECSKEMÉT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 

              MMTTAA  RRKKKK  AAllffööllddii  TTuuddoommáánnyyooss  IInnttéézzeett,,  KKeeccsskkeemméétt,,  22000088..  40

 

 

elképzelések bizonytalansága miatt a terület pusztán piaci alapon, átfogó megújulásra 

képtelen. Ehhez tervszerű önkormányzati beavatkozásra van szükség. A terület közlekedési 

feltárása (Károly Róbert körút és Nagy Lajos körút hiányzó szakaszának megépítése) 

jelentheti az első lépést a lakóövezeti fejlesztések megindulásának. Átgondolt szabályozási 

terv alapján olyan sokszínű, változatos lakóterületté formálható az akcióterület, ahol a belső 

adottságoknak megfelelően számos beépítési forma kialakítására nyílik lehetőség (családi 

házaktól társasházakig). 

Lényeges szempont az akcióterület városképi megjelenése. A főváros irányából érkezők 

itt találkoznak először a várossal, itt kapják az első benyomásukat Kecskemétről. A Budai út 

és az új körút csomópontja sokkal emblematikusabb városkapu lehet, mint a jelenlegi Tesco-

csomópont, ha egységes városépítészeti koncepció alapján valósul meg a környező beépítés. 

Tervezett beavatkozások, projektek: 

 ● A városi külső körút hiányzó szakaszainak kiépítése 

 ● Észak-Széchenyiváros intézményi alcentrumának továbbfejlesztése 

 ● Lakóterületi fejlesztések előkészítése 

 ● A Budai út és a körút mentén az igényesebb beépítés feltételeinek megteremtése 
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6.2.5. „Hunyadi ék” ipari rehabilitációs akcióterület 

 

Az akcióterület lehatárolása: 

Béke fasor – Géza fejedelem körút – Békéscsabai út – Szolnoki út 

Az akcióterület fejlesztésének céljai: 

Tervezési eszközökkel elősegíteni a területen megindult lassú funkcióátalakulást. Olyan 

új funkcionális szerepkör kialakítása, amely hozzájárul Hunyadiváros Kecskeméten belüli 

vitalitásának megújulásához. 

Indoklás (megalapozás, előzmények, problémák): 

A területet korábban jellemező ipari funkció fokozatos visszaszorulását nehezen követi 

az ingatlanok újrahasznosítása. Pozitív példa a Kecskeméti Regionális Képző Központ 

ideköltözése. A kedvező városszerkezeti elhelyezkedés miatt mindenképpen érdemes a Béke 

fasor és a Békéscsabai út közé ékelődő területre egy átfogó fejlesztési tervet készíteni, amely 

megfogalmazza azokat a lehetőségeket, amelyek révén a jelenleginél jobban kihasználhatók a 

terület adottságai. 
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Tervezett beavatkozások, projektek: 

 ● Lakóövezeti fejlesztés a Géza fejedelem körút mentén 

 ● Sportolásra és szabadidő-eltöltésre alkalmas területek kialakítása 

 ● Szolgáltató és irodai funkciók betelepülésének ösztönzése 
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7. Kecskemét város antiszegregációs terve 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város antiszegregációs terve az IVS helyzetelemzésének 

eredményein alapulva, a Városrehabilitációs kézikönyv iránymutatásai alapján, az IVS 

részeként készült el. Az antiszegregációs terv három fő részre bontva került kidolgozásra. Az 

első részben a város egészének tekintetében elemzi az alacsony státuszú népesség területi 

koncentrációját. A második részben bemutatja az egyes szegregátumok adottságait. Végül 

áttekinti a város integrációs tervének horizontális elveit és prioritásait, ill. az ezekhez 

kapcsolódó előzményeket és cselekvési terveket, majd fölvázolja az egyes szegregátumok 

megszüntetését célzó fejlesztési programokat. 

 

7.1. Helyzetelemzés az alacsony státuszú népesség területi koncentrációjáról Kecskemét 

egészének tekintetében 

 

7.1.1. A szegregációs folyamatok globális és országos társadalmi háttere, megjelenési formái 

 

A településeken belüli szegregáció bizonyos tekintetben spontán társadalmi jelenség, 

melynek kialakulásáért és fennmaradásáért számos társadalmi, gazdasági és kulturális tényező 

felelős. A szegregáció irányába mutató globális tendenciákat hazánkban tovább erősíti három 

tényező. Ezek egyike az alsó középrétegek jelentős részének lecsúszása, ezzel párhuzamosan 

pedig az egyharmados társadalom kialakulása és a mélyszegénység mint tartós életforma 

elterjedése és fennmaradása. A második az országon belüli regionális különbségek 

növekedése, az ország jelentős részének társadalmi-gazdasági leszakadása, valamint az ezzel 

járó növekvő munkanélküliség, az iskolázatlan népesség foglalkoztatottságának 

megoldatlansága. E folyamat a leszakadó területeken belül, hatékony antiszegregációs 

intézkedések hiányában új szegregátumok kialakulásához, és a régiek fennmaradásához 

vezethet. A szegregációs folyamatokat súlyosbító harmadik tényező a többségi társadalom és 

a roma kisebbség közötti konfliktusok halmozódása és megoldatlansága. E konfliktusok 

fontos szerepet játszanak a szegregáció konzerválódásában és újratermelődésében. 

A szegregációnak többféle megjelenési formája van: a munkahelyi, az oktatási és a 

lakóhelyi szegregáció. A szegregálódott lakónegyedek, szomszédságok helyzetét és karakterét 

döntően befolyásolja, hogy a fönti formák közül melyek érvényesülnek dominánsan az adott 

területen (1. ábra). 
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1. ábra. A szegregáció megjelenési formái 
 

 
Forrás: saját szerkesztés. 

 

7.1.2. A szegregációs folyamatok kialakulása Kecskeméten 

 

Bár a város kiegyensúlyozott gazdasági helyzete miatt a Kecskeméten megfigyelhető 

szegregációs folyamatok országos viszonylatban enyhének tekinthetők, az elmúlt fél évszázad 

egyenlőtlen urbanizációs folyamatainak eredményeként Kecskemét városában is kialakultak 

azok a lakóövezetek, amelyek egymástól igen eltérő építészeti, lakhatási, és szolgáltatási 

szintet nyújtanak. 

A szocializmus éveiben a város északi részén óriási, több tízezres népességű panel 

lakótelep épült (Széchenyiváros). A belvárosból az anyagilag tehetősebb réteg kertvárosokba 

költözött, divatossá téve egyes övezeteket (Petőfiváros, Hunyadiváros). A tehetősebbek által 

nem preferált övezetek fejlődése – beleértve az ott lakók anyagi helyzetét is – megrekedt, 

stagnált (Műkertváros). Más övezetekben – a társadalom perifériáján élők beköltözése miatt – 

gettósodási folyamatok indultak meg. (Halasi úti lakótelep). Az egyes lakóövezetek anyagi 

státusza és presztízse természetesen épített környezetük, intézményeik állapotában is 

megjelenik. 

 

A roma lakosság területi szegregációjának kialakulása és annak változása a városban: 

Kecskemét városterületén belül hosszú évszázadokon át elkülönült területet képezett 

az ún. „cigányváros”. Ez a lakóterület a korabeli város legdélebbi részén, a mai Dankó Pista 

utca keleti végénél helyezkedett el. Északi irányban az ún. „Gödrös” temető határolta (ma a 

Praktiker áruház áll a helyén), déli oldalán a város kaszálója terült el. 

A „cigányváros” kialakulásának kezdete nem ismert. Írásos források szerint már 1596-

ban is éltek cigányok a városban. Az 1704. évi adólajstrom alapján a 25 cigány háztartásból 
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21 elkülönült közösséget alkotott. A 18. században a cigány családok száma folyamatos 

növekedett. Az 1768. évi összeírás szerint már 304 cigány lakos élt Kecskeméten. 

A helyi magisztrátus és az országos hatalmi szervek részéről többször történt kísérlet a 

cigány lakosság magyar lakosságtól eltérő szokásainak, életmódjának megváltoztatására. A 

cigányság asszimilálására irányuló törekvések azonban sorra kudarcot vallottak. 

A sikertelen kísérletek után 1804-ben maga a város ingyen osztott 20x30 m-es telkeket 

a cigányok részére, hogy a szétszórt városszéli letelepedéstől, vagy a vályogvetőkben épített 

putrilakásoktól eltiltsa őket. 

Egy 1909-ben végzett felmérés 136 cigánycsaládról ad számot, 563 fővel. A 

cigányvárosban 106 családot írtak össze, 413 fővel. A város lakosai körében elvegyülve 30 

család élt, 150 fővel. A felmérésből az is kiderül, hogy a cigány családok gyerekeiket már 

rendszeresen iskoláztatták. A tanulók legtöbbje a Kuruc téri (ma Vörösmarty Mihály) 

általános iskolát látogatta. 

A „cigányvárost” – elégtelen közegészségügyi helyzete és zsúfoltsága miatt – 1873 óta 

többször megpróbálták felszámolni. Egy 1902. évi határozat alapján tíz év alatt történt volna 

meg a cigány családok széttelepítése a város lakosai között és a putrikat lebontása. Ezt az 

elgondolást elsősorban pénzügyi gondok miatt nem sikerült megvalósítani. 1938-ban egy új 

cigánytelep felépítésében látta a város a megoldást. A terveket előkészítő összeírás alapján 

1936-ban a „cigányváros” alig 1,5 hektár területén 192 putriban 848 fő élt. Az új telepen 

háromlakásos házak felépítésére tettek javaslatot. Pénz hiányában azonban ezt a tervet sem 

hajtották végre. 

A „cigányváros” felszámolására végül 1963-ban került sor. Több mint 1000 fő 

elhelyezéséről kellett gondoskodni. Az akkori tanács egyrészről ingyen házhelyet osztott szét 

a romák között a város szélén (Műkertváros, Tatár sor, Szeleifalu, Kiskecskemét, 

Hunyadiváros), számos családot önkormányzati tulajdonú belvárosi lakóházakban 

(nagyméretű egykori polgárházakban) helyezett el, továbbá 160 szoba-konyhás új bérlakást 

épített. Ekkor létesült többek között a Szinyei Merse Pál utcai és a Wéber Ede úti 

„barakksor”. A romák tömeges munkába állásával a 70-es években sok család költözött el a 

sorházakból: lakótelepi lakást vásároltak OTP-hitelből, vagy a környék településeire 

költöztek. A barakkok azonban nem maradtak üresen - a rendszerváltás környékén az ország 

más településeiről újabb roma családok költöztek a szükséglakásokba. Időközben a felszámolt 

„cigányváros” környékén is növekedésnek indult a roma lakosság aránya. A többségi lakosság 

fokozatos elvándorolt, és romák költöztek a helyükre. 
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A 90-es évek elején az önkormányzat felszámolt több belvárosi „cigány udvart", és a 

valamikori „cigányvárost” övező Zsinór, Zöldfa és Kórház utcákba helyezte el a roma 

családokat, illetve kétszobás, fürdőszobás lakásokat épített számukra a Puskás Tivadar 

utcában. 

Kecskeméten az ezredfordulón még 200 roma család élt önkormányzati 

„barakklakásokban”. A város 2002-ben programot indított a romák lakásproblémájának 

megoldására. Ugyan már az előző választási ciklusban (1998-2002) megvolt a pénzügyi 

fedezet a barakklakások felszámolására, de a városvezetés nem tudott megegyezésre jutni a 

cigány kisebbségi önkormányzattal a végrehajtás módjáról. A 2002. évi helyhatósági 

választásokat követően a megújult kisebbségi önkormányzat már nem ellenezte az 

önkormányzat terveit.  

A komfort nélküli barakklakások bérlői két megoldás közül választhattak: cserelakás 

illetve a bérleti jog megváltása. Mivel a barakklakások ingatlanpiaci értéket nem képviseltek a 

bérleti jogok megváltásáért – közgyűlési határozat alapján –bérlőnként egységesen másfél 

millió forintot került felajánlásra.  

A program első ütemeként 2003-ban a Wéber Ede utcai barakklakások kiürítése került 

sor. Az akció hivatalosan 17 olyan családot érintett (mintegy 100 fő), akikkel bérleti 

szerződése volt az önkormányzatnak. A felajánlott lehetőségek közül az ott lakók mindegyike 

a bérleti jog pénzbeli megváltását választotta. A kézhez kapott 1,5 millió forintból külterületi 

hobbikat és gazdasági épületeket vásároltak. Az önkormányzat annak a két családnak is 

felajánlott 750-750 ezer forintot, akik önkényes beköltözők voltak, így nem számítottak 

bérlőknek.  

Következő lépést a több mint 50 családot érintető Szinyei Merse Pál utcai 

barakklakások felszámolása jelentette. Itt a lakók többsége az önkormányzat által felajánlott 

csereingatlant választotta, 12 család élt a pénzbeli megváltás lehetőségével.  
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7.1.3. A kedvezőtlenebb társadalmi adottságú városrészek jellemzői 

 

A szegregációs folyamatok területi eloszlása a városban természetesen nem 

egyenletes. Az egyes városfejlesztési körzetek közötti különbségeket néhány, a szegregációs 

folyamatokkal összefüggő társadalmi mutató mentén ismertetjük (1. táblázat). Míg az 

iskolázottsági, foglalkoztatási és lakhatási adatok közvetlen oksági kapcsolatban állnak a 

szegregációs folyamatokkal, addig a korszerkezeti adatokat inkább árnyaló, magyarázó 

jelleggel vizsgáltuk, az alábbi megfontolásokkal. 

A fiatal népesség magas aránya egyaránt utalhat kedvező migrációs folyamatokra 

(fiatal, gyermekes családok beköltözése) illetve szegregációs jelenségekre (a lecsúszott, 

segélyekből élő szomszédságok magas aránya). Az idős népesség aránya kontroll változóként 

használható: a szegregátumok jelenlétére utaló – ám az időskorúakra is jellemző – 

kedvezőtlen iskolázottsági és foglalkoztatási helyzet lehetséges magyarázataként segít 

elválasztani az elöregedett városrészeket a valódi szegregátumoktól. A korcsoportok 

vizsgálata segíthet megtalálni az alacsony státuszú népesség koncentrációját, mert a 

szegényekre jellemző magasabb gyermeklétszám, valamint alacsonyabb várható életkor miatt 

az alacsony státuszú, nyomorszinten élő csoportok által lakott területeken általában alacsony a 

60 éven felüliek aránya. 

Az adatokból arra lehet következtetni, hogy a legerősebben szegregálódott körzetek a 

központi belterület déli részén (4. körzet), valamint a kül- és a nem központi belterületeken 

(5-9. körzet) helyezkednek el (2. táblázat). A 2001-es adatok alapján kialakított 

következtetésünk nagyjából egybehangzik a frissebb, 2007-es városi szociális adatokkal is. 

Az önkormányzathoz benyújtott segélyezési kérelmek száma alapján a föntiekhez hasonló a 

problematikus területek térbeli eloszlása (2. ábra). A kartogramhoz annyi megjegyzést 

szükséges tennünk, hogy a Széchenyivárosban és a Hunyadivárosban megfigyelhető 

magasabb értékek a tízemeletes házak igen magas koncentrációjára utalnak, amelyek miatt a 

segélyre szorulók térben egymásra vetülnek – ezáltal az abszolút számokat, és nem a segélyt 

igénylők arányát mutató kartogram a valós arányoknál lényegesen nagyobb koncentrációt 

mutat. 
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1. táblázat: A városfejlesztési körzetek néhány jellemző társadalmi mutatója 

Adat Kecskemét 
összesen 

1. Történelmi 
várostest 

2. Északi 
kertvárosi 

lakóöv 

3. Nyugati 
kertvárosi öv 

4. Vegyes 
gazdasági és 

lakóöv 

5. Nem 
központi 

belterületek* 

6b. 
Máriaváros 

6k-7-8-9. 
Külterületek* 10. Széchenyiváros 

Lakónépesség száma (fő) 107 749 29 587 13 973 8 671 9 999 9 522 654 13 611 21 666 

0-14 évesek aránya % 17.0 14.7 16.0 18.2 14.9 22.3 31.5 18.4 17.8 

60-x évesek aránya % 17.5 22.5 19.1 12.3 19.0 11.0 8.3 17.1 14.4 
Legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők 
aránya az aktívkorúakon belül 
% 

24.9 23.8 18.2 19.0 27.7 27.7 28.2 45.2 18.2 

Felsőfokú végzettségűek a 25 
éves és idősebb korosztály 
arányában % 

16.8 21.6 22.2 21.5 9.5 11.5 27.2 3.7 18.5 

Alacsony komfort fokozatú 
lakások aránya % 15.4 13.6 11.1 9.1 15.3 14.7 13.8 53.7 0.8 
Rendszeres munka 
jövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív 
korúakon belül % 

38.9 44.4 38.3 36.7 36.3 35.4 37.6 43.4 32.8 

Legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők és 
rendszeres 
munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív 
korúakon belül % 

14.1 15.9 10.7 11.2 14.4 13.9 20.1 23.9 8.9 

Foglalkoztatottak aránya a 
15-64 éves népességen belül 
% 

57.6 52.3 57.6 60.1 59.4 60.7 60.0 52.6 64.2 

Foglalkoztatott nélküli 
háztartások aránya % 34.7 42.7 34.5 23.4 36.4 22.9 22.3 39.7 28.5 
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2. táblázat: Kecskemét városfejlesztési körzeteinek jellemző társadalmi problémái 

 
 

1. Történel-
mi várostest

2. Északi 
kert-városi 

lakóöv

3. Nyugati 
kertvárosi 

öv

4. Vegyes gazda-
sági és lakóöv 

5. Nem 
közpon-ti 

belterületek

6b. 
Mária-
város

6k-7-8-9. 
Külterülete

k

10. Széche-
nyiváros 

Elöregedett városrészek         

Fiatalos városrészek         
Alacsony végzettségűek magas 
koncentrációja         

Felsőfokú végzettségűek 
alacsony koncentrációja         

Alacsony komfortfokozatú 
lakások magas aránya         

Rendszeres 
munkajövedelemmel nem 
rendelkezők magasabb aránya 

        

Alacsony státuszúak magasabb 
aránya         

Foglalkoztatottak alacsonyabb 
aránya         

Kereső nélküli háztartások 
magasabb aránya         

A szegregátumok léte és 
elhelyezkedése az egyes 
városfejlesztési körzetekben 

 + + +    + 
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2. ábra: Segélyezési kérelmek számának területi eloszlása 

 
Forrás: városi adatok (2007). 

 
 
7.1.4. Az egyes városrészek szociális helyzetének és az indikátorok alapján kijelölt 

szegregátumok térbeli elhelyezkedésének összefüggései 

 

Ha a városrészek közötti szociális különbségekről alkotott képet összevetjük az 

indikátorok alapján kijelölt kecskeméti szegregátumok elhelyezkedésével, akkor több 

ellentmondáshoz jutunk. Egyfelől a központi belterületen kívüli településrészeken a 

szegregációra utaló kedvezőtlen társadalmi mutatóknak szinte mindegyike megjelent, ám az 

érintett körzetekben (5-9. körzet) egyetlen szegregátumot sem találunk. Másfelől pedig a 

három legjobb helyzetű körzetben (2-3. és 10. körzet) lehatárolásra került egy-egy szegregált 

terület. Csupán egyetlen körzetben, a Vegyes gazdasági és lakóövben (4. körzet) mutathatók 

ki városrészi és tömbszinten is szegregációs jelenségek – e tényből arra lehet következtetni, 

hogy a legsúlyosabb problémák e városrészben jelennek meg. A paradox eredmény 

statisztikai okokkal és néhány helyi jellegzetességgel magyarázható. 
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A szegregátumok lehatárolásának két indikátora a legfeljebb 8 osztályt végzettek 

illetve a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 50 % fölötti aránya az aktív 

korúakon belül.  

Vannak olyan esetek, amelyekben ezek az indikátorok nem képesek pontosan 

leképezni a szegregátumok jelenlétét. Ennek legszembetűnőbb helyi példája a Széchenyiváros 

esete (10. körzet). Az itt megjelölt szegregált területet a város legnagyobb – és a városi 

átlagnak megfelelő szociális helyzetű – lakótelepének peremén elhelyezkedő idősek otthona 

és a hozzá kapcsolódó nyugdíjasházak – az önkormányzat által fönntartott modern és jó 

állapotú szociális intézmény – teszi ki. Míg az Otthon lakóinak magasabb életkorát és 

alacsonyabb iskolázottságát ellensúlyozza a nála sokkal nagyobb lakótelep lakosságának 

fiatalos korszerkezete illetve az átlagosnál kedvezőbb foglalkoztatottsági és iskolázottsági 

szintje, addig az Otthon utcatömbjében kiugróan kedvezőtlen arányokat tapasztalhatunk. 

Ennek oka az Otthon néhány aktív korú, de nyugdíjas státuszú lakója, akik amellett, hogy nem 

végeznek kereső tevékenységet, többségükben igen alacsony iskolázottságúak is. 

Egy másik, statisztikai alapú problémát jelent az, hogy a külterületekre jellemző 

lazább beépítettség miatt az – egyébként súlyos – társadalmi problémák itt nem jelennek meg 

tömbszerűen, hiszen a lazább szövetű külterületi lakott helyeken egy-egy szomszédság jóval 

túlterjed az utak által fizikailag lehatárolt tömbök határain. 2009 szeptember 1-ig Kecskemét 

városa ki fog dolgozni egy másfajta, erre alkalmas módszertant az alacsony státuszú 

lakosságot nagyobb létszámban koncentráló határrészek lehatárolására, valamint 2010 január 

1-ig el fogja készíteni az ezekre vonatkozó akcióterveket, amelyeket ehhez az 

Antiszegregációs Tervhez csatol. 

A helyi sajátosságoknak két esetben tulajdoníthatunk magyarázó erőt. A Máriaváros (a 

6. körzet belterületi része) – meglehetősen kedvezőtlen társadalmi mutatói ellenére – azért 

nem tartalmaz egyetlen szegregátumot sem, mert a városrészben élő jelentős számú, alacsony 

státuszú népesség területileg elszórtan helyezkedik el, keveredve a normál státuszú 

lakossággal. Éppen ellenkező a helyzet a Nyugati kertvárosi övben (3. körzet) található 

néhány szegregált tömb esetében, amely – viszonylag kis mérete miatt – nem képes 

látványosan módosítani a városrészre jellemző magas presztízsű, kertvárosias lakóterület 

kedvező mutatóit. 
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7.2. Az alacsony státuszú lakosságot magas arányban koncentráló kecskeméti 

szegregátumok, telepek, telepszerű képződmények helyzetelemzése 

 
7.2.1. A szegregátumok lehatárolásának módszere 
 

Azon területeket tekintjük szegregátumnak, amelyeken az alacsony státuszú lakosok 

aránya eléri vagy meghaladja az aktív korú népesség 50 %-át. Szegregációval fenyegető 

területek pedig azok, ahol az alacsony státuszú népesség koncentrációja eléri a 40%-ot. Azok 

az aktív korú személyek minősülnek alacsony státuszúnak, akiknek iskolai végzettsége nem 

magasabb 8 általános iskolai osztálynál, és nem rendelkeznek rendszeres 

munkajövedelemmel. 

 
7.2.2. A kecskeméti szegregátumok helyzetének összehasonlító elemzése a szegregáció 

különböző formáinak megjelenése alapján 

 
A fönti meghatározás alapján lehatárolt 8 kecskeméti szegregátum (3. ábra) adottságai 

természetesen nem egyformák, az egyes területek számos helyi jellegzetességet mutatnak. A 

kecskeméti szegregátumok közös vonása, hogy – a külterületekre költöző, ismeretlen szociális 

összetételű lakosságon kívül – valamennyi terület a város szövetébe ágyazódott, telepszerű 

környezetet alkot. 

Az alábbi táblázat segítségével áttekinthetjük a szegregáció különböző formáinak 

(munkahelyi, lakóhelyi és oktatási szegregáció) jelenléte alapján a szegregátumok jellegét, 

helyi sajátosságait (3. táblázat). 

Az áttekintésből látható, hogy a legsúlyosabb helyzet a 4. városfejlesztési körzetben 

mutatkozik, ahol az egyes szegregátumok szinte összefüggő térbeli egységet alkotnak, és 

esetükben a szegregációs folyamatok mindegyik formája megjelenik. 

A táblázat alapján megfigyelhető az is, hogy a 8 kijelölt terület közül kettőben a 

szegregációnak semmilyen formájával nem találkozunk. A 2. számú terület esetében ez az 

ellentmondás a lehatárolás indikátoraiban rejlő – az előző alfejezetben már bemutatott – hiba- 

lehetőséggel magyarázható, mely nem veszi figyelembe, hogy az itteni „alacsony státuszú 

lakosság” 100 %-át az idősek otthonának néhány, rendezett körülmények között élő, fiatalabb 

kora ellenére nyugdíjas státuszú lakója teszi ki. 

A 6. számú terület esetében az adatok elavultsága okozza a problémát. A 2001-es 

népszámlálás idején még létező szegregátumot ugyanis a város az elmúlt évek során 
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fölszámolta, lakosságának legnagyobb része pedig a város és a környező települések 

szegregált területein talált új otthonra. A terület jelenleg kedvező adottságú, kertvárosias 

övezet. 

 

3. táblázat: A szegregáció különböző formáinak megjelenése  
napjainkban az egyes szegregátumokban. 

 M L O 
1. Mátyás király körút menti 

lakótömb (2. körzet)  
2. Margaréta Otthon és 

nyugdíjasházak (10. körzet)    
3. Szeleifalui tömb I. (3. körzet)  
4. Szeleifalui tömb II. (3. körzet)  
5. Kossuthváros délnyugati pereme 

(4. körzet)  
6. Műkertvárosi tömbök (4. körzet)    
7. Ürgés déli fele (4. körzet)  
8. Praktiker áruház mögötti 

barakkok (4. körzet)  
M = munkahelyi szegregáció, L = lakóhelyi szegregáció, O = oktatási szegregáció 

Forrás: KSH Népszámlálás (2001), illetve a helyi népesség-nyilvántartási,  
segélyezési és gépjármű-nyilvántartási adatok (2006 és 2007). 

 

 

Az oktatási intézményekben érvényesülő társadalmi elkülönülés súlyossága jól 

érzékelhető a 3. ábrán, melyen egyértelműen látszik, hogy a lakóhelyi szegregáció erősíti az 

oktatási szegregációt. 
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3. ábra: Az indikátorok alapján lehatárolt szegregátumok (kék mezők), valamint a 
szegregáció által súlyosabban érintett oktatási intézmények (piros pontok) térbeli 

elhelyezkedése Kecskeméten 

 
Forrás: KSH népszámlálási (2001) és városi adatok (2007). 

 

7.2.3. A szegregátumok helyzetének részletes bemutatása 

 

A következőkben részletesen bemutatjuk az indikátorok alapján szegregátumként 

megjelölt területek térbeli elhelyezkedését, demográfiai adottságait, szociális helyzetét, 

foglalkoztatottsági és iskolázottsági jellemzőit, infrastrukturális ellátottságát, 

megközelíthetőségét, valamint az oktatási szegregáció által való érintettségét 

 

1. Mátyás király körút menti lakótömb 
Elhelyezkedés: Északi kertvárosi öv (2.), Hunyadiváros. 
Lehatárolás: Czollner köz - Mátyás király krt. - Vitéz J. u. - Szilágyi E. u. 
Lakosság száma: 97 fő. 
Alacsony státuszú lakosok aránya az aktív korúakon belül: 62.8 %. 
Infrastrukturális ellátottság (útburkolat, víz, villany, gáz, csatorna, telefon, kábeltévé): az 
átlagos városi színvonalnak megfelelő. 
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A terület egy kellemes, jó lakókörnyezetet nyújtó, rendezett telkekből álló tömb a 

város egyik legmagasabb presztízsű lakónegyedében. A meghatározott tömb északkeleti 

oldalán mindössze 4-5 régi építésű, alacsony komfortfokozatú lakás található. 

A fiatalok aránya csak kevéssel haladja meg a városi átlagot, míg az idősek aránya 

sokkal magasabb az átlagosnál (4. ábra). Ennek oka az, hogy egy elöregedő lakókörnyezetbe 

ékelődik be néhány sokgyermekes roma család háza. A terület alapvetően jó lakásviszonyokat 

mutat. A területre jellemző legkedvezőtlenebb adottság a munkanélküliek magas aránya (9. 

ábra) 

A terület a városközponthoz közel fekszik, gyalogosan és tömegközlekedéssel is jól 

megközelíthető, oktatási szegregáció pedig nem figyelhető meg. A közelben található 

általános iskolában (Corvina Általános Iskola és Óvoda Mátyás Király Általános Iskolája) 

csupán 4 % a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya. 

A föntiekből kibontakozó összkép azt mutatja, hogy egy jó környéken lévő, de 

elöregedő szomszédságról van szó, amelyben néhány alacsony státuszú család is lakik. 

Magasabb részarányuk miatt jórészt az idősek és házaik felelősek az alacsony 

komfortfokozatú lakások magas arányáért (7. ábra).  
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2. Margaréta Otthon és nyugdíjasházak 
Elhelyezkedés: Széchenyiváros (10.) 
Lehatárolás: Károly Róbert krt. - Nyíri út - Szent-Györgyi A. u. - Margaréta u. 
Lakosság száma: 470 fő. 
Alacsony státuszú lakosok aránya az aktív korúakon belül: 68.4 %. 
Infrastrukturális ellátottság: az átlagos városi színvonalnak megfelelő. 

 
A terület a város által két évtizede létrehozott, eleve erre a célra épített szociális 

idősgondozó otthonból és idősek garzonlakás együtteséből áll, a város által működtetett ún. 

Margaréta Otthont jelenti. Az idősgondozás legjelentősebb városi intézménye. Az alacsony 

státuszú lakosság igen magas arányáért az Otthon és a nyugdíjasházak néhány aktív korú 

lakója (38 fő, a 470 fős teljes lakosság 8.1 %) a felelős, akik korukból következően általában 

alacsonyabb végzettségűek (68,4 %-uk, vagyis 26 fő 8 vagy kevesebb osztályt végzett), s 

nyugdíjasként kereső tevékenységet sem folytatnak. Erről tanúskodik a 4. ábra is, mely szerint 

a terület szinte teljes lakossága inaktív. E telektömb tehát semmiképpen sem tekinthető 

szegregátumnak. 

 

4. ábra: A népesség korösszetétele a szegregált területeken  

A népesség korösszetétele
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Forrás: KSH Népszámlálás (2001). 
A vízszintes vonal a városi átlagot jelöli mindkét változó esetében. 
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3. Szeleifalui tömb I. 
Elhelyezkedés: Nyugati kertvárosi öv (3.), Szeleifalu. 
Lehatárolás: Alma u. - Présház u. - Csap u. 
Lakosság száma: 52 fő. 
Alacsony státuszú lakosok aránya az aktív korúakon belül: 50.0 %. 
Infrastrukturális ellátottság: az átlagos városi színvonalnak megfelelő. 

 

 
 
Jó állapotú, családi házas lakótömb, amelynek Présház utcai oldalán néhány roma 

család lakik egymás mellett, igen nehéz körülmények között. Az összes szegregált terület 

közül – a szomszédos szegregátummal együtt – itt a legmagasabb az önkormányzati segélyek 

iránt benyújtott kérelmek száma. Ez arra utal, hogy a mélyszegénység Szeleifaluban domináns 

jellemzője az alacsony státuszú lakosság társadalmi helyzetének (6. ábra). 

A szegregátum lakossága fiatalos korszerkezetű és még a többi kijelölt területhez 

képest is igen kedvezőtlen iskolázottsági, foglalkoztatási (és ezért segélyezési) mutatók 

jellemzik (4. és 5-6. ábra). A fiatalos korszerkezet a roma családoknak és a város 

lakótelepeiről idetelepülő kisgyermekes családoknak egyaránt köszönhető. 

Bár Szeleifalu a városközponttól viszonylag távol fekszik, a területet kimondottan 

sűrűn, és késő estig járó helyi autóbuszjárat köti össze a Belvárossal. Ez a térség a közoktatási 

humánszolgáltatások vonatkozásában a legelmaradottabbnak tekinthető. Mindössze egy 3 

csoportos óvoda működik. Az szegregáció oktatási formája itt is megjelenik. A Szeleifaluhoz 

közel fekvő rendőrfalui iskolában (A Belvárosi Általános Iskola Damjanich János Iskolája), 

illetve a városrészben található óvodában (Bíró Lajos utcai tagóvoda) egyaránt 30 %-ot tesz ki 

a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya. 
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4. Szeleifalui tömb (II.) 
Elhelyezkedés: Nyugati kertvárosi öv (3.), Szeleifalu. 
Lehatárolás: Hanság u. - Kőszeg u. - Kőrösi Csoma S. u. - Kiskőrösi út - Esze T. u. - Frankel 

L. u. - Siklós u. 
Lakosság száma: 140 fő. 
Alacsony státuszú lakosok aránya az aktív korúakon belül: 60.6 %. 
Infrastrukturális ellátottság: az átlagos városi színvonalnak megfelelő. 

 

   
 
Az előző tömbbel szomszédos fekvésű, ahhoz hasonló adottságú, ám valamivel 

nagyobb terület. Szomszédságában gondozott családi házak, egy szép park és egy jó hírű 

óvoda is található. A 3. számú területhez hasonlóan itt is jellemző a mélyszegénység, valamint 

az oktatási szegregáció. Az alacsony státuszú lakosság helyzetére az előző szegregátumra 

vonatkozóan tett megállapítások alapvetően e területen is érvényesek – azzal a megjegyzéssel, 

hogy a 4. számú szegregátum szociális problémái még súlyosabbak a 3. számú területénél. 

A 3. sz. szegregátumhoz hasonlóan e terület lakossága is fiatalos korszerkezetű, és 

még a többi kijelölt területhez képest is igen kedvezőtlen iskolázottsági és segélyezési 

mutatók jellemzik (4. és 5-6. ábra). A „fiatalos korszerkezet” nemcsak a gyermekek nagy 

számára, hanem a lakosság átlagnál rövidebb élettartamára is utalhat. E lehetőség vizsgálata 

azonban a jelenleg rendelkezésre álló adatokkal nem lehetséges, és a közeljövőben további 

kutatást igényel, amelyet a város 2010 január 1-ig elvégez, és ehhez a helyzetelemzéshez 

csatol. 

A térség a közoktatási humánszolgáltatások vonatkozásában a legelmaradottabbnak 

tekinthető. Mindössze egy 3 csoportos óvoda működik. Az oktatási szegregáció itt is 

megjelenik. A Szeleifaluhoz közel fekvő rendőrfalui iskolában (A Belvárosi Általános Iskola 

Damjanich János Iskolája), illetve a városrészben található óvodában (Bíró Lajos utcai 

tagóvoda) egyaránt 30 %-ot tesz ki a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya. 
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5. ábra: Az alacsony iskolázottságú lakosság aránya a szegregált területeken 

Legfeljebb 8 osztállyal rendelkezők aránya az aktív korú 
népesség körében
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Forrás: KSH Népszámlálás (2001). 

A vízszintes vonal a városi átlagot jelöli. 
 

6. ábra: Segély igénylések 100 lakosra jutó száma a szegregált területeken 

Segély igénylések száma 100 lakosra
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Forrás: Városi nyilvántartás (2007). 

A vízszintes vonal a városi átlagot jelöli. 
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5. Kossuthváros délnyugati pereme 
Elhelyezkedés: Vegyes gazdasági és lakóöv (4.), Kossuthváros. 
Lehatárolás: Halasi út - Thököly u. - Szegedi út - Zöldfa u. - Táltos u. - Zsinór u. - Kossuth 

krt. 
Lakosság száma: 381 fő. 
Alacsony státuszú lakosok aránya az aktív korúakon belül: 54.2 %. 
Infrastrukturális ellátottság: az átlagos városi színvonalnak megfelelő. 

 

   
 
A szegregátum nagyobbik, nyugati része ipari funkciójú terület, amelyen belül a 

kilencvenes években számos illegálisan beköltöző család jelent meg. E folyamat iránya a 

DÉMÁSZ transzformátor telepének megépítése és a Baumax áruház megépülése miatt az 

elmúlt néhány évben megfordult, s ma már csak 5-10 család lakik egyetlen, meglehetősen 

rossz állapotú sorházban. A terület egyetlen, keleti irányban kinyúló tömbje egy kertvárosias 

övezet része, amely a városközpont közelsége miatt deszegregációs tendenciákat mutat, 

telkenként fokozatosan megújulva. Miután az ipari területek illegális lakóházait fölszámolták, 

a szegregátum képe sokkal rendezettebb annál, amilyen a 2001-es népszámlálás idején volt. 

A szegregátumot fiatalos korszerkezet, mélyszegénység és a többi szegregátumnál is 

súlyosabb lakáshelyzet jellemzi (4. és 6-7. ábra). A terület a városközponthoz közel fekszik, 

gyalogosan és tömegközlekedéssel is jól megközelíthető. Súlyos problémát jelent az oktatási 

szegregáció, amely az általános iskolai oktatás előtt, óvodás korukban érinti legsúlyosabban 

az alacsony státuszú családok gyermekeit. 

A Belvárosi Általános Iskola Vörösmarty Mihály Általános Iskolájában 45 %, a Mátis 

tagóvoda Juhász Gyula utcai telephelyén pedig több mint 70 % a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek aránya. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy e magas arány nem csupán 

az 5. számú szegregátum helyzetét jellemzi, mivel az alacsony státuszú családok a 4. 

városfejlesztési körzet összes szegregátumából jellemzően e két intézménybe íratják 

gyermekeiket. 
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7. ábra: Alacsony komfortfokozatú lakások aránya a szegregált területeken 
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Forrás: KSH Népszámlálás (2001). 

A vízszintes vonal a városi átlagot jelöli. 
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6. Műkertvárosi tömbök 
Elhelyezkedés: Vegyes gazdasági és lakóöv (4.), Műkertváros. 
Lehatárolás: Gesztenyefa u. - Benczúr Gy. u. - Klebelsberg K. u. - Szemere B. u. - Szilfa u. - 

Szinyei M. P. u. 
Lakosság száma: 289 fő. 
Alacsony státuszú lakosok aránya az aktív korúakon belül: 60.7 %. 
Infrastrukturális ellátottság: az átlagos városi színvonalnak megfelelő. 

 

   
 

Ezt az egykori szegregátumot a 2001-es népszámlálás óta Kecskemét városa teljes 

mértékben fölszámolta. Az egykori roma telep helyén új társas lakóházak épülnek. A 

fölszámolás után csak néhány alacsony státuszú család maradt a területen, akik rendezett 

családi házas övezetben, 2-3 lakásban élnek. E változásoknak a statisztikai adatokban való 

megjelenésére a következő népszámlálásig várni kell, de a helyszíni terepszemle és az ennek 

során megkérdezett helyi lakosok véleménye egyértelműen a föntiekre enged következtetni  

A változást jól tükrözik a mutatók. Míg a 2001-ben még a többi szegregátumhoz 

hasonló iskolázottsági és foglalkoztatási, s azoknál valamivel jobb lakáshelyzet volt 

tapasztalható (5. 7. és 9. ábra), addig a 2006-os városi adatok alapján olyan területet látunk, 

amelynek lakossága a többi szegregátumnál kevesebb segélyt igényel (6. ábra). Jelenleg a 

terület legfontosabb társadalmi problémaforrása az idős lakosság igen magas koncentrációja 

(8. ábra). A föntiekre való tekintettel a terület ma már nem tekinthető szegregátumnak. 
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8. ábra: Az idősebb 60 év feletti korosztály aránya a szegregált területeken 
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Forrás: Városi nyilvántartás (2007). 

A vízszintes vonal a városi átlagot jelöli. 
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7. Ürgés déli fele 
Elhelyezkedés: Vegyes gazdasági és lakóöv (4.), Erzsébetváros. 
Lehatárolás: Epreskert u. - Szegedi út - vasúti pálya. 
Lakosság száma: 415 fő. 
Alacsony státuszú lakosok aránya az aktív korúakon belül: 63.5 %. 
Infrastrukturális ellátottság: az átlagos városi színvonalnak megfelelő. 

 

   
 

Lényegében egyetlen utcáról, a Kórház utcáról van szó, amely teljes egészében, 

tömbszerűen roma családok által lakott. Bár az utca összképén sokat javított a közelmúltban 

épített aszfaltburkolat, mégis az összes szegregátum közül jelenleg a legsúlyosabb állapotokat 

ez a roma telep mutatja. Súlyos problémát jelent a terület határában fekvő beépítetlen 

területen már évek óta folytatott illegális hulladéklerakás, amely a szegregátum lakóinak 

közvetlenül, a város délkeleti részében élők egészségét pedig közvetetten károsítja. 

A terület korszerkezete fiatalos, a többi szegregátummal összevetve 2001-ben és 2006-

ban egyaránt a legkedvezőtlenebb mutatókat produkálta (iskolázottság – 5. ábra, 

munkanélküliség – 9. ábra, lakáshelyzet – 7. ábra, segélyezés – 6. ábra). 

A terület megközelíthetősége megfelelő, a városközpont gyalogosan és helyi 

tömegközlekedéssel is jól elérhető. A területre a szegregáció mindegyik formája jellemző. A 

már említett Vörösmarty Mihály Általános Iskola mellett a telep gyermekei részben egy 

másik iskolát is igénybe vesznek (Belvárosi Általános Iskola Tóth László Általános Iskolája), 

amelynek tanulói között – döntően ennek következtében – 25 %-ot tesz ki a halmozottan 

hátrányos helyzetűek aránya. A szegregátumban élő óvodás gyermekek többsége a már 

említett, erősen szegregált Juhász utcai óvodai telephelyre jár. 
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9. ábra: A munkanélküliség aránya a szegregált területeken 
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Forrás: KSH Népszámlálás (2001). 
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8. Praktiker áruház mögötti barakkok 
Elhelyezkedés: Vegyes gazdasági és lakóöv (4.), Erzsébetváros. 
Lehatárolás: Zöldfa u. - Erzsébet u. - Puskás T. u. - Gödröstemető u. 
Lakosság száma: 53 fő. 
Alacsony státuszú lakosok aránya az aktív korúakon belül: 53.9 %. 
Infrastrukturális ellátottság: az átlagos városi színvonalnak megfelelő. 

 

   
 

A belterület szélén fekvő szegregátum két hosszú tömeglakásból áll, amely a Praktiker 

áruház raktára mögé beékelődve területileg jól láthatóan elkülönül szomszédságától. Ez a 

térben legerősebben koncentrált szegregátum a városban. Iskolázottsági helyzete nagyjából 

megegyezik a szomszédos, ürgési roma telepével (7. sz. szegregátum) – vagyis a többi 

szegregátummal összehasonlítva is a legrosszabbak közé tartozik (5. ábra). Hasonló képet 

mutat a két telep a foglalkoztatási helyzet, az igényelt segélyek és a lakások állapota terén is 

(6-7. és 9. ábra), de a Praktiker áruház mögötti barakkok adatai valamivel kevésbé 

kedvezőtlen helyzetről tanúskodnak. A hasonló tendenciák egyik oka a két szegregátum 

lakóinak szoros, mindennapi kapcsolata, amely egyfelől hagyományos szomszédsági 

közösségüknek (a két szegregátum nagyjából lefedi az egykori Cigányváros városnegyed 

területét), másfelől a két telep földrajzi közelségének köszönhető. 

A terület megközelíthetősége, és a szegregáció különböző formáinak megjelenése is 

igen hasonló képet mutat a 7. számú szegregátuméval. 
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7.3. Integrációs terv 

 
Az alacsony státuszú lakosság területi koncentrációjának problémája és annak 

megoldása, az előző fejezetben bemutatott szegregátumok teljes és gyors fölszámolása a hazai 

társadalmi és gazdasági körülmények között települési szinten meghaladja a települések 

erejét. Kecskemét városa a területén mutatkozó szegregációs jelenségek teljes 

megszüntetésére törekszik, azonban a város tisztában van azzal, hogy ezt csak egy hosszú 

távú, számos tényező figyelembe vételével megalkotott, és a városfejlesztési koncepciójához 

is jól illeszkedő stratégia segítségével képes megvalósítani. 

A föntieknek megfelelően, a szegregátumok fölszámolására megalkotott integrációs 

terv két fő részből áll. Az első rész egy hosszabb távra szóló stratégia horizontális elveit és 

prioritásait, illetve az ezekhez kapcsolható, előzetes elképzelések szintjén fölmerülő 

lehetséges cselekvési terveket vázolja föl. E stratégia legfontosabb célja az, hogy kedvező 

helyi társadalmi és gazdasági körülményeket teremtsen a szegregáció csökkenéséhez. Emiatt 

nem csupán az alacsony státuszú lakosság területi koncentrációjának csökkentésére törekszik, 

számba veszi az alacsony státuszú lakosság gazdasági és társadalmi integrációja 

megvalósításának lehetőségeit. Ez utóbbi célkitűzés megvalósítása – a rövid távú 

antiszegregációs intézkedések hatását kiegészítve – hosszabb távon csökkentené a 

kedvezőtlenebb adottságú lakóterületek társadalmi problémáit, és megakadályozná az újabb 

szegregátumok keletkezését. 

Az integrációs terv második része a jelenleg meglévő szegregátumokban az alacsony 

státuszú lakosság arányának rövid távú csökkentésére irányuló intézkedéseket tartalmazza, 

bemutatva azok kapcsolódási pontjait a hosszabb távú integrációs stratégiához. Az intézkedési 

tervekben igyekeztünk a város lehetőségeihez mérten minél konkrétabb ütemezési és 

finanszírozási hátteret fölvázolni, ám egyes intézkedések megvalósításának részletei a jelen 

költségvetési helyzetben egyelőre még tervezhetetlenek. 

 

A szegregált területek felszámolásának lehetőségei: 

A szegregált területek kezelése, legyen az megszűntetés, vagy rehabilitáció igényelheti 

a területről a lakók elköltöztetését. A lakók elköltözetésére javasolt mindig az érintettek 

bevonásával mobilizációs programot kialakítani, melynek tartalmában törekedni kell az alábbi 

elvek betartására: 
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• A lakókörnyezet kijelölésénél törekedni kell az újabb szegregátum kialakulásának 

megelőzésére, az elköltözéseknek összességben az alacsony státuszú lakosok területi 

koncentrációjának csökkentését kell szolgálnia; 

• A felajánlott lakás(ok) fenntartási költségei legyenek összhangban az adott család 

jövedelmi viszonyaival; 

• Az új lakások a lakókkal egyeztetve kerüljenek kijelölésre, mely kapcsán minden 

lakónak legalább két lakást kell felajánlani, ezzel is megadva a lehetőséget, hogy a 

választott új lakókörnyezet illeszkedjen a lakók életviteli szokásaihoz; 

• A felajánlott lakás, vagy lakókörnyezet kialakításába foglalkoztatási programok, vagy 

közösségi programok révén kötelezően be kell vonni az aktív korú lakókat; 

• A felajánlott lakások elhelyezkedése vegye figyelembe a családi és egyéni szociális 

kötődéseket (pl. családi kapcsolatok, iskolai beilleszkedés); 

• Családsegítő, mentális tanácsadás nyújtásával lehetőséget tud adni az új 

lakókörnyezetbe költözők számára. 

 

A szegregáció felszámolása során jelentkező feladatok 

A városnak át kell gondolnia a lakástámogatási rendszerét. Ehhez kapcsolódóan 

szükséges lakosokat az öngondoskodás magasabb szintjére ösztönözni, hogy nem az államtól, 

az önkormányzattól várják a megoldást, hanem maguk próbáljanak saját sorsukon segíteni és 

gondoskodni a lakhatási feltételeikről, ami a lakástulajdonlás, illetve magántulajdonú lakások 

bérlése felé terelné őket. 

 Magántulajdonú lakások esetén az önkormányzatnak a leromlott lakóterületek 

rehabilitációjára az alábbi lehetőségei vannak: 

• Lakóingatlanok felvásárlása, majd a terület rehabilitációját követő értékesítése; 

• Lakóingatlan vásárlás segítése más területeken, tájékoztatás nyújtása finanszírozási, 

támogatási lehetőségekről; 

Az önkormányzatnak célja, hogy az önkormányzati bérlakások közül a komfort nélküli 

bérlakások számát csökkentse, melynek része, hogy a szegregált területeken a megüresedett 

bérlakásokba komfortosítás nélkül nem költöztet be új lakókat. 

Az önkormányzat törekszik a szegregátumok területén a szociális célú bérlakások és a 

korszerűtlen lakások számának csökkentésére, ezáltal az alacsony státuszú lakosok térbeli 

koncentrációjának mérséklésére. 
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A szegregátumokban a lakósűrűség csökkentése érdekében a lakók új környezetben való 

elhelyezését az önkormányzatnak segíteni kell, melyre a következő eszközök álnak 

rendelkezésre: 

• Meglévő bérlakások kiutalása. Ez a lehetőség korlátos, mert csak akkor jöhet 

számításba, ha valaki kiköltözik a bérlakásokból, - amire a jelenlegi kedvező árak és 

nehéz jövedelmi helyzet miatt kevés az esély -, vagy valamilyen oknál (pl. 

elhalálozás) fogva nem lesz jogosult a lakás bérletére. 

• Önkormányzat által a lakáspiacon megvett, vagy újonnan épített lakások kiutalása. 

Nagyszámú lakásvásárlás, vagy építés nem lehetséges, tekintettel az önkormányzat 

nehéz pénzügyi helyzetére és az állami támogatások hiányára. Szociálisan rászorulók 

számára kiutalandó új lakásépítés, vagy vásárlás csak akkor lehetséges, ha 

- az állam a tervezett akciókat vissza nem térítendő támogatással segíti (jelenleg 

nincs ilyen forrás – ROP szociális célú város-rehabilitációja csak az 

akcióterületeken lévő lakások külső felújítására, vagy meglévő épületek bérlakássá 

való kialakítására nyújt támogatást) 

- szociális célú bérlakás építésére kamattámogatásos hitelt nyújt 

- illetve a felszámolandó terület hasznosításából származó bevételeket visszaforgatja 

az elköltözők lakhatásának megoldására. 

Ugyanakkor félő, hogy a bérlakásokból kitörő családok egy része a város környéki, 

külterületi kiskertes övezetben, vagy olcsón megszerezhető rossz állapotú tanyákban (pl. 

Szarkás) talál lakhatást. Ezért a városnak kísérnie, segítenie kell a lakásvásárlási akciót és 

lehetőség szerint a támogatást nem készpénzben kell odaadni a jogosultaknak, hanem a lakás 

értékesítőnek kell közvetlenül átjuttatni. 

Kecskemét városának alapelve, hogy nem ad feltételek nélkül felújított lakást azoknak 

a családoknak, ahol van foglalkoztatásra alkalmas, aktív korú, de állás nélküli családtag. 

Lehetőség szerint a szegregátumban élő munkaképes korúak számára képzéssel egybekötött 

foglalkoztatási programot kell indítani (pl. Városgazdasági Kft, vagy egy civil szervezet 

alkalmazásában), mely keretében részt vesznek a megújítandó és általuk jövőben lakott 

lakások, illetve lakókörnyezet megújításában, kialakításában 

 
7.3.1. Az alacsony státuszú lakosság integrációjának hosszabb távú stratégiája 

 

Az antiszegregációs terv részeit alkotó, szegregációt csökkentő projektek 

elkészítésekor az alacsony státuszú lakosság érdekeinek figyelembe vétele és a társadalmi 
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párbeszéd, a nyilvános elköteleződés lebeg a szemünk előtt. Kecskemét Megyei Jogú Város 

hagyományosan sok feladat ellátásában folytat együttműködést a helyi civil szervezetekkel és 

egyházakkal, s ezúttal is fontosnak tartjuk, hogy egy településrészen belül a helyi 

részönkormányzat, a civil szervezetek, intézmények (egyházak, oktatási-nevelési 

intézmények) konkrét összefogással tervet alkossanak és feladatokat vállaljanak a helyi 

szegregációs jelenségek fölszámolásának érdekében. A társadalmi párbeszéd kiemelten fontos 

eleme, hogy a szegregációt csökkentő projekteket a Cigány Helyi Kisebbségi 

Önkormányzattal szorosan együttműködve kell elkészíteni. 

Az alacsony státuszú lakosság integrációs folyamatát elősegítő kecskeméti tervének 

négy párhuzamos prioritása van. E kiemelt prioritások a szociális beavatkozás, az oktatás és 

az egészségügy és a foglalkoztatás (10. ábra). A fönti prioritásokon belül Kecskemét MJV 

több cselekvési programot is meghatározott, amelyek által javítani kíván az alacsony státuszú 

lakosság helyzetén (4. táblázat). E programok az egyes szegregátumokra vonatkozó 

antiszegregációs terv alkotóelemeit képezik. 

 

10. ábra. Az antiszegregációs terv horizontális elvei és prioritásai. 
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4. táblázat: A szegregáció csökkentését célzó cselekvési programok 

1. prioritás: 
Szociális beavatkozás 

2. prioritás: 
Oktatás 

3. prioritás: 
Egészségügy 

4. prioritás 
Foglalkoztatás 

1.1. Kecskeméti Cigány 
Szociális Segítő Hálózat 

2.1. Az óvodáztatás 
kiterjesztése a roma 
lakosság körében  

3.1. A védőnői jelző-
rendszer megerősítése, 
funkcióinak bővítése 

4.1. A hátrányos 
helyzetben élők 
foglalkoztatottságának 
növelése 

1.2. Esélyteremtő program 
az alacsony státuszú 
családok részére 

2.2. Az oktatási 
esélyegyenlőség 
elősegítése 

 
4.2. A kecskeméti roma 
célcsoportok 
munkaerőpiaci 
integrációjának 
elősegítése 

1.3. Adósságkezelési 
tanácsadói rendszer 

2.3. Az integrált 
oktatás megvalósítása 
a város oktatási 
intézményeiben 

  

1.4. A szabadidő értelmes 
eltöltésének elősegítése 

2.4. A szakképzési 
rendszer közelítése a 
piaci igényekhez

  
1.5. A közvélemény formá-
lása a romák integrációjá-
nak elősegítése érdekében 

   
1.6. A lakókörnyezet 
szegregáltságának 
csökkentése 
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5. táblázat: Az önkormányzat vállalásai a „Kecskemét és környéki roma célcsoportok 

munkaerőpiaci integrációjának elősegítése” című TÁMOP-5.3.1/08/2 pályázatban 
 

Projekt 
megnevezése 

 

Projekt 
magvalósulá
si helyszíne 

 
Projekt rövid leírása Projektgazda 

 
Költségek ütemezése

(ezer Ft) 

    2008 2009-2013
Munkanélküliek 
munkaerő-piaci 
esélyeinek 
növelése 
szakképzés útján 

Kecskemét és 
térsége 

Munkanélküliek 
szakképzése akkreditált 
vagy központi képzési 
programok, illetve 
követelményrendszerek 
alapján, a munkaerő-
piaci igényeknek 
megfelelően 

Kecskeméti 
Regionális 

Képző Központ 
0 100.000 

Munkavállalók 
munkaerő-piaci 
helyzetének 
stabilizálása 

Kecskemét és 
térsége 

Információ-technológia 
és idegenyelv-tudás 
felhasználásával a 
munkaerő-piaci helyzet 
stabilizálása a dolgozó 
egyének számára 

Kecskeméti 
Regionális 

Képző Központ 
0 50.000 

Nők munkaerő-
piaci esélyeinek 
növelése Kecskemét és 

térsége 

Munkaerő-piacra hosszabb 
idő után visszatérő nők 
munkaerő-piaci esélyeinek 
növelése 

Kecskeméti 
Regionális Képző 

Központ 
10.000 20.000 

Fogyatékkal élők és 
megváltozott 
munkaképességűek 
munkaerő-piaci 
esélyeinek növelése 

Kecskemét és 
térsége 

Fogyatékkal élők és 
megváltozott 
munkaképességűek 
munkaerő-piaci 
esélyegyenlőségének 
elősegítése szakképzéssel, 
távmunkára való 
felkészítéssel 

Kecskeméti 
Regionális Képző 

Központ 
10.000 40.000 

Hátrányos helyzetű 
csoportok 
munkaerő-piaci 
esélyeinek 
növelése, 
felzárkóztatása 

Kecskemét és 
térsége 

A célcsoportok képzési 
igényeinek felmérése, 
felzárkóztatás, szakmai 
képzésbe vonás a 
munkaerő-piaci igényekkel 
összhangban, 
kulcskészségek fejlesztése 

Kecskeméti 
Regionális Képző 

Központ 
25.000 65.000 

BV intézetekben 
levő fogvatartottak 
társadalmi 
visszailleszkedésén
ek elősegítése 

Kecskemét és 
térsége 

A szabadságvesztés 
büntetésüket töltők képzési 
szükségleteinek felmérése, 
pályaorientáció, 
tanácsadás, szakképzés, 
tanfolyam. 

Kecskeméti 
Regionális Képző 

Központ 
10.000 10.000 
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7.3.2. Az integrációs terv prioritásai 

 
1. prioritás: Szociális beavatkozás 

 
Helyzetkép 

A modern szociálpolitika alapgondolata, hogy a társadalom különféle alrendszereinek 

működése folytán úgy az egyén, mint a társadalom kisebb-nagyobb közösségei, különböző 

módon strukturált csoportjai számára adódhatnak olyan helyzetek, amelyekben magukról 

ideiglenesen vagy véglegesen, egyáltalán így egy elfogadható szinten társadalmi szolidaritás 

nélkül nem tudnak gondoskodni. Olyan zavarokkal küzdenek, amelyek társadalomba való be- 

vagy visszailleszkedésüket akadályozzák, normális életvitelük, illetve megélhetésük segítség 

nélkül nem biztosítható. E helyzetben a társadalom (végső soron az állam, beleértve az 

önkormányzatot is) – a szolidaritási elv jegyében – valamilyen módon (netán többfajta eszköz 

együttes alkalmazásával) segítséget nyújt a rászorulóknak. 

A szociális gondoskodás feladata tehát nem kevesebb, mint az, hogy e társadalmilag 

tipikus, de egyénileg jelentkező élethelyzeteket feltárja, s azokra – a jog által kínált széles 

lehetőségek keretei között – reagáljon. Találja meg azokat az eszközöket, amelyekkel a 

felmerülő problémák a leghatékonyabban kezelhetők, s egyidejűleg biztosítsa, hogy ez a 

beavatkozás az egyén szabadságát és személyiségi jogait, az alkotmányos alapjogokat és a 

gyermekeknek a családban való, egészséges testi és szellemi fejlődéshez fűződő külön jogait 

tiszteletben tartsa, a teljes közösség védelme megvalósuljon. A mai felfogás szerint a szociális 

feladatok körébe tartoznak a szociális (társadalmi) rehabilitáció eszközei és intézményei. A 

társadalmi integráció értelmében segítségre szorulnak a társadalom mindazon tagjai, akik 

bármilyen oknál fogva (betegség, fogyatékosság, munkaképesség megváltozása, 

munkanélküliség, családi körülmények vagy a család hiánya, szenvedélybetegségek, 

diszkrimináció stb.) hátrányt szenvednek. 

Kecskemét Megyei Jogú Város szociális ellátórendszerének elsődleges célja, hogy a 

város minden lakója számára legyenek elérhetőek olyan (jogszabályban rögzített) ellátási 

formák, amelyek a szociális biztonságát garantálják, és a részére minőségi ellátást 

biztosítanak. További cél, hogy a szociális szféra működése magas színvonalon feleljen meg a 

szakmai kritériumoknak, és eredményesen, hatékony formában nyújtson szolgáltatásokat az 

ügyfeleknek.  

A szociális ellátó rendszer számára komoly kihívást jelent a többségükben a roma 

etnikumhoz tartozó, alacsony státuszú lakosság problémáinak kezelése. Kecskeméten nincs 
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egységes roma társadalom, a város területén a romák számos, eltérő nyelvi és kulturális 

hátterű csoportja (romungró többség illetve mácsáró, lovári, oláhcigány kisebbség) 

megtalálható. Ez a megoszlás a megyéből és az ország északkeleti részéből történő intenzív 

betelepülési tendenciák hatására még napjainkban is folyamatosan módosul. 

A cigányság szokásai, hagyományai és kommunikációs stratégiái sokban eltérnek a 

többségi társadalom által elfogadott szokásoktól, hagyományoktól és kommunikációs 

stratégiáktól, amelyek miatt szintén konfliktusba ütköznek a lakossággal és a hivatalos 

szervekkel (pl. védőnői hálózat, iskola, óvoda). [A szokás, hagyomány, kommunikáció nem 

„norma”.] 

A föntiekre való tekintettel kiemelten fontos cél az alacsony státuszú lakosság 

társadalmi integrációjának elősegítése, alacsony társadalmi státuszuk emelése, továbbá a 

többségi társadalommal való konfliktushelyzetek megoldása. 

 
Előzmények 

• Cigány Kisebbségi Koncepció (1997) 

- létrejött egy speciális közhasznú társaság, mely elsősorban roma származásúakat 

foglalkoztat  

- szociális bérlakások épültek  

• Esélyegyenlőségi referens kinevezése (2003) – 2006 óta a funkció betöltetlen 

• Kecskeméti MJV Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója (2003) felülvizsgálva 

(2007) 

- Az intézmények racionális működésének biztosítása 

- Mélyült a kapcsolat a szociális feladatokat ellátó civil szervezetekkel, mely a további 

feladatellátás biztosítását eredményezheti 

- Az Önkormányzat új alapokra helyezte a szociális intézmények ingatlan-

hasznosítását, melynek végrehajtásával fejleszthetőek lesznek a szociális ellátások 

- Megalakult a Gyermekjóléti Központ, ezzel egyidejűleg az ellátásban jelentős 

létszámfejlesztésre került sor 

- A szociális intézményeknél 2006-2007-ben összesen több, mint 90 millió  forint 

értékű beruházás, fejlesztés történt 

• Kecskemét Megyei Jogú Város Települési Esélyegyenlőségi Programja (2006) 

- a szociális és gyermekvédelmi ellátások fejlesztése 
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- célok: Az ellátásra szorulók szociális biztonságának megteremtése. A szociális 

szolgáltatások ellátottakhoz történő közelebb kerülése. A szociális ellátási igények 

felmérése és teljesítése. Társadalmilag tipikus, de egyénileg jelentkező élethelyzetek 

feltárása. Azon eszközök megtalálása, mellyel a felmerülő problémák a 

leghatékonyabban kezelhetők. 

- tartalom: Platán Otthon rekonstrukciója, Idősek otthonai férőhelybővítés, Bölcsődék 

épületeinek felújítása, Bölcsődei férőhelyek bővítése, Idősek átmeneti ellátásának 

bővítése, Idősek nappali ellátásának bővítése, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

bővítése, Szociális felvilágosító munka, Szociális térkép elkészítése 

 

Cselekvési programok 

1.1. Kecskeméti Cigány Szociális Segítő Hálózat  

Célkitűzések: 

- a roma társadalom tájékoztatása, oktatása, integrációjának elősegítése 

-  roma származású segítők kiképzése és foglalkoztatása 

- köztisztasági felelősök alkalmazása 

- az iskolai szegregáció csökkentése 

-  a roma lakosság iskolázási helyzetének javítása 

- a CHKÖ előkészítő tevékenysége a Polgármesteri Hivatalhoz forduló, a hatóságokkal 

való kommunikációban nehézségekkel küzdő roma ügyfelek számára 

- roma származású ügyintézők alkalmazása a Polgármesteri Hivatal azon osztályain, 

ahol jelentős mértékű a roma ügyfélforgalom 

1.2. Esélyteremtő program az alacsony státuszú családok részére 

Célkitűzések: 

- felmérés készítése azokról a családokról, akik részt vennének a programban 

- a résztvevő családokban jelenlévő legfontosabb problématípusok meghatározása  

- roma származású családgondozók fölkészítése és alkalmazása 

- csoportos szociális munka a programban résztvevő családok felnőtt tagjaival 

- segítségnyújtás a családon belüli problémák megoldásában (házastársak illetve szülők-

gyermekek között) 

- segítségnyújtás a rendelkezésre álló ellátások (pl. orvos, védőnő, közoktatás, civil 

szociális szolgáltatások) megismerésében és igénybe vételében 
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- segítségnyújtás az elhelyezkedésben (megkeresni azon munkáltatókat, akik a 

programban résztvevők számára készségüknek, képességüknek megfelelő állást 

tudnak biztosítani) 

- bevonás betanító- vagy szakképzésekbe, ezzel párhuzamosan segítségnyújtás a 

családoknál újonnan felmerülő problémák megoldásában, a gyermekek nappali 

elhelyezésében (az óvodai beíratás elintézésében), továbbá az ügyintézésben, az 

intézményekkel és a hatósággal való kapcsolattartásban 

- a program lezárulását követően – szükség esetén – utógondozás 

- magas összegű támogatás folyósítása korlátozott számban, feltételekhez kötve (családi 

szerződés) 

- a helyi részönkormányzat, civil szervezetek, intézmények (egyházak, oktatási-nevelési 

intézmények) konkrét tervezett összefogása a szegregációs motívumok felszámolása 

érdekében 

- az esélyegyenlőségi ombudsman pozíció újbóli betöltése 

1.3. Adósságkezelési tanácsadói rendszer 

Célkitűzések: 

- az alacsony státuszú népesség további lecsúszásának megakadályozása 

- preventív feladatok ellátása az adósságspirálba kerülés elkerülése érdekében 

- a CHKÖ bevonása a rendszer működtetésébe 

1.4. A szabadidő értelmes eltöltésének elősegítése 

Célkitűzések: 

- bekerített játszótér építése, melyet a szegregálódott lakosság tagjai közé tartozó 

polgárőrök fognak őrizni 

- roma kulturális központ kialakítása 

- kulturális és sportrendezvények szervezése, elsősorban az utcán csellengő gyermekek 

számára (pl. foci, fotószakkör) 

- a kecskeméti romák hagyományos sportjainak, a sakknak és az ökölvívásnak a 

népszerűsítése, foglalkozások és versenyek szervezése 

- gyermek- és felnőtt táncoktatás és bálok szervezése (társas- és cigány táncok) 

- az iskolák tanítási időn túli, közösségi térként való működésének erősítése 
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1.5. A közvélemény formálása a romák integrációjának elősegítése érdekében 

Célkitűzések: 

- a lakosság folyamatos informálása az antiszegregációs tervről és egyes elemeinek 

megvalósulásáról (a helyi sajtón illetve a város honlapján keresztül) 

- a szegregátumokban élő lakosság tájékoztatása az őket érintő, szegregációt csökkentő 

projektekről részletes és egyszerűen megfogalmazott levelekben 

- olyan lehetőségek megteremtése, ahol a roma és magyar gyermekek, fiatalok átélhetik 

a közös munka, eredmény, siker érzését (pl. közös produkciók, színielőadások, 

sportversenyeken vegyes csapatok, „nyitott iskola” program) – illetve az iskolai 

elkülönítés felszámolása a város teljes területén. 

- a roma kultúra, hagyományok rendszeres bemutatása a többségi társadalom számára 

(pl. fesztiválok, kiállítások, főtéri rendezvények) 

1.6. A lakókörnyezet szegregáltságának csökkentése 

Célkitűzések: 

- a szegregátumok infrastrukturális ellátottságának szinten tartása, hiányosságok esetén 

fejlesztése 

- segítségnyújtás az alacsony státuszú lakosok lakókörülményeinek javításához, ill. nem 

szegregált környezetbe való áttelepülésükhöz 

- az 5. sz. szegregátum kilátástalan helyzetű, ipari zónában épült szükséglakásainak 

fölszámolása, és az itt élők számára a város lakóövezeteiben új lakóhely biztosítása. 
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2. prioritás: Oktatás 

 

Helyzetkép 

Az intézményeken belül a szaktanterem, informatika és a nyelvoktatás területén a 

hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek részére az egyenlő hozzáférés 

biztosított. A tanórán kívüli foglalkoztatás elviekben biztosított a hátrányos helyzetű és a 

sajátos nevelési igényű gyermekek részére is, de különböző okokból (családi, szociális, 

kulturális) ezek a gyerekek számarányukhoz viszonyítva alacsonyabb létszámban veszik 

igénybe ezeket a szolgáltatásokat. 

Az emeltszintű oktatáshoz való hozzáférés elsősorban egyéni képességtől függ, de 

jellemzően azokban az intézményekben folytatnak ilyen oktatást, ahol alacsony a hátrányos 

helyzetű tanulók aránya. Ebből a szempontból az egyenlő hozzáférés esélye főleg a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére nem mindenhol biztosított. Ezt a szegregációs 

mechanizmust a fenntartói döntések meghozatalakor ki kell küszöbölni.  

A roma lakosságot nevelési-oktatási kérdésekben igen nehéz megszólítani. Gyakori 

főleg a beköltöző családoknál, hogy a gyermekek csak hat éves korukban kerülnek először 

közösségbe, nem jártak óvodába. Koruk szerint már iskolába kellene járniuk, de nem 

rendelkeznek alapvető szociális készségekkel. A szociális kompetenciák hiánya miatt 

elszenvedett kudarc szembefordítja őket az iskolával. Ennek következményei a 

magatartásproblémák és a gyakori hiányzás. 

Egyes intézményekben magas a hátrányos helyzetű gyermekek aránya, sokan közülük 

halmozottan hátrányos helyzetűek is lennének, de a szülők különböző okokból nem 

nyilatkoznak, pedig ekkor több segítséget, kedvezményt kaphatnának.  

A szabad iskolaválasztás lehetősége a hátrányos helyzetű gyermekek számára annyit 

jelent, hogy a nem hátrányos gyermekek átiratkozhatnak más iskolákba és létrejön az inverz-

szegregáció. 

Az esélyegyenlőség megvalósulásának egyik akadálya az oktatási rendszer 

alulfinanszírozottsága. Amíg a közoktatás alulfinanszírozott, addig az erőforrások, mivel 

küzdelem folyik értük, mindig is koncentrálódni fognak. Ebben a küzdelemben két út áll az 

intézmények előtt. Egyfelől lobbiznak a fenntartó önkormányzatnál az egyre kisebb összegű 

fejlesztési forrásokért. Másrészt különféle felvételi kvótákkal (a „gyerekanyag” válogatásával) 

igyekeznek olyan társadalmi rétegből iskoláztatni, melyek anyagi erejükből adódóan tudják 
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plusz erőforrásokkal támogatni az iskolát. Ennél fogva a szegregáció egyfajta túlélési 

kényszer az intézmények számára. 

Jogszabály írja elő a nevelési-oktatási intézményeknek, hogy az önkormányzat által 

megállapított körzethatárokon belülről jelentkezőket fel kell venni. Ez egyrészt a szegregáció 

ellen hat, de másrészt azokon a településrészeken, ahol telepszerűen, tömegesen élnek a 

hátrányos helyzetű rétegek, az ott levő intézményekben koncentráltan jelennek meg a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek.  

A szegregáció további oka az a helyi társadalmi jelenség, hogy a szülők abba az 

oktatási intézménybe igyekeznek gyermeküket beíratni, amelyikbe ők maguk jártak. E 

szándékot természetesen nagyban befolyásolja, hogy egykori intézménye ugyanazt a minőségi 

ellátást tudja e még nyújtani, amelyben ők részesültek. A minőséghez való ragaszkodás 

azonban erősebb a hagyománynál, így a minőségi munkában lecsúszó iskolák elveszítik 

egykori lakóhelyi bázisukat is. 

Fontos szempont még a beiskoláztatásnál, hogy a gyermek el is tudja végezni azt az 

oktatási intézményt amelyikbe beíratják. Ez a szempont főleg a társadalom perifériáján élő 

legszegényebb rétegeknél fontos, mivel a nehezebb iskolák teljesítéséhez óhatatlanul 

szükséges plusz erőforrásokat (pl. nyelvórák, különórák, otthoni számítógép stb.) nem tudják 

előteremteni. Az ilyenfajta szegregálódást külön erősíti a roma lakosság azon szokása is, mely 

szerint az etnikai összetartás jegyében igyekeznek azonos iskolába járatni gyermekeiket. 

 
Előzmények 

• „HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Információs és Tanácsadó iroda (1989) 

- az ifjúság számára közérdekű, szabadidős, kulturális és egyéb, a helyi igényekhez 

igazodó közhasznú információk ingyenes biztosítása 

- jogi, iskolai, pályaválasztási, életvezetési és egyéb tanácsadás 

- segítségnyújtás az ifjúság, főkent annak veszélyeztetett csoportja számára 

krízishelyzetek megoldásában 

- mentálhigiénés szolgáltatások 

- szakmai, módszertani segítségnyújtás helyi, nemzeti és nemzetközi ifjúsági 

információs és tanácsadó szolgáltatások számára 

- közösségi tér biztosítása a fiatalok és az őket támogató szervezetek formális és 

informális csoportjai, közösségei számára 

- aktív szerepvállalás az ifjúsági érdekegyeztetés helyi megvalósításában 

- a kulturális hátrányok csökkentésére irányuló szakmai programok rendezése 
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• Kecskemét Megyei Jogú Város Települési Esélyegyenlőségi Programja (2006) 

- a Juhász utcai óvodai telephelyen a nagyobb számban koncentrálódó cigány 

gyermekek miatt a fenntartónak és a Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzatnak 

szorosabb együttműködéssel és világosabb kommunikációval kell a szülőket a 

deszegregációs elképzelések tekintetében befolyásolni 

- beiskolázási körzethatárok módosítása 

- pozitív finanszírozási diszkriminációk 

- az antiszegregációt népszerűsítő kommunikációs terv 

• Lépj Egyet Előre I-II. Program (2006-tól) 

- OKJ-s szakképzés államilag támogatott elhelyezkedéssel az általános iskola 

befejezésére és szakma tanulására, a Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat 

szervezésében 

- az eddigi tapasztalatok szerint a programban – központilag – meghirdetett jelentős 

része nem piacképes a térségben 

• Kecskemét Város Gazdasági Programja (2007-2013) 

- képzési programok, illetve követelményrendszerek alapján humánkészségek 

fejlesztésével egybekötött szakképzés a munkaerőpiaci igényeknek megfelelően 

- hátrányos helyzetű csoportok képzési igényeinek felmérése, felzárkóztatás, 

pályaorientáció, munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakmai képzés, tanácsadás 

- szabadságvesztés büntetésüket töltő személyek társadalmi visszailleszkedésének 

elősegítése, ezen belül humánszolgáltatás, pályaorientáció, tanácsadás, tanfolyamok 

- a Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása. 

• Kecskemét Megyei Jogú Város Intézkedési terve közoktatási feladatellátására, 

intézményhálózatának-működtetésére és -fejlesztésére (2008-2014)  

- a közoktatás társadalmi egyenlőtlenségeket újratermelő szerepének csökkentése, az 

egyenlő bánásmód elvének érvényesítése 

- diszkriminációmentesség, szegregációmentesség és a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása. 
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Cselekvési programok 

2.1. Az óvodáztatás kiterjesztése a roma lakosság körében 

Célkitűzések: 

- a roma származású gyermekek szocializációs hátrányainak csökkentése 

- aktív kapcsolat kiépítése a szülőkkel 

- óvodai nyíltnapok szervezése, az óvodai életről roma gyermekek vonatkozásában 

tapasztalatokkal rendelkező pedagógusok és szülők meghívása 

- a korai óvodáztatást vállaló családok számára rendkívüli segély folyósítása (ruházat, 

tornaruha, lábbeli stb.) 

- óvodáztatási támogatás 

2.2. Az oktatási esélyegyenlőség elősegítése 

Célkitűzések: 

- az iskolák ellátása képességfejlesztő eszközökkel, fejlesztőpedagógussal, a 

szegregáció és az inverz-szegregáció felszámolása 

- pedagógusok (közöttük lehetőleg roma származásúak) képzése, fölkészítése, a Cigány 

Helyi Kisebbségi Önkormányzat és romológus szakember bevonásával 

- a különleges gondoskodást igénylő gyermekekkel foglalkozó pedagógusok megfelelő 

fölkészítése, számukra minőségi juttatás biztosítása 

- inkluzív, integráló nevelés-oktatás már kiscsoportos kortól minden iskolában 

- délutáni foglalkozások, korrepetálások a gyöngébben tanulók fölzárkóztatására 

- kulturális rendezvények csoportos látogatása 

- szabadidős programok és nyári táboroztatás 

- a továbbtanulásra való fölkészítés javítása 

- cserehetek és -hónapok szervezése a város óvodái között 

- a kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása az 1-6. évfolyamon, folyamatos, 

egyénhez igazodó fejlesztés, a kulcskompetenciák bővítése az iskolázás további 

szakaszain 

- a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai 

nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi területén 

- a tanulók személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek 

alkalmazása 
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- a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek, 

tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és e 

tevékenység támogatása az iskolán kívül 

- egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzési-

értékelési eljárások alkalmazása 

- a tanulási kudarcok kompenzációja, képesség kibontakoztató programok indítása az 

iskolákban 

- az alacsony státuszú, szegregátumokban élő gyermekek tanulmányi ösztönzése (pl. Év 

tanulója díj alapítása) 

- a jó képességű, de hátrányos helyzetű szegregátumokban élő gyermekek kiemelése az 

iskolán belül, és szükség szerint kívül is 

- az iskolai gyermekvédelmi felelősök szoros és hatékony együttműködése a szociális 

ellátórendszerrel 

- interaktív személyiségfejlesztő csoportfoglalkozások szervezése az alacsony státuszú 

családokban és szegregátumokban élő tanulók számára, az iskolai gyermekvédelmi 

felelősökkel együttműködésben 

- a közép- és felsőoktatásban tanuló roma fiatalok folyamatos nyomon követése, 

számukra ösztöndíj folyósítása 

2.3. Az integrált oktatás megvalósítása a város oktatási intézményeiben 

- a szegregált intézmények fölszámolása 

- az iskolák, a szülők és a gyermekek fölkészítése az új helyzetre, környezetre 

- az óvodai, iskolai körzethatárok újrarajzolása 

- a távoli iskolát választó gyermekek mobilizálása (pl. ingyen bérlet, iskolabusz) 

- a távoli iskolát választó gyermekek beilleszkedésének figyelemmel kísérése, segítése 

2.4. A szakképzési rendszer közelítése a piaci igényekhez 

Célkitűzések: 

- a térségben piacképes szakmák oktatása (Humán, informatikai, ipari, mezőgazdasági 

szakterületen). A képzés során olyan szakmák elsajátítására nyílik lehetőség, amelyek a 

városban és a kistérségben – a Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti 

Kirendeltség és Szolgáltató Központ által – igazoltan hiányszakmának minősülnek. 

- internet-alapú távoktatás, kötetlen tanulási programok. Informatikai írástudás 

megszerzése, idegennyelv-tudás fejlesztése 
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Az alábbi, integrált oktatást segítő pályázati források igénybevételét tervezi a város: 

- TÁMOP - 3.3.4. Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú képzésbe irányuló 

továbbtanulási útjának megerősítése, "Láthatatlan kollégiumi" programok támogatása 

felsőfokú intézményekben tanuló roma fiatalok számára. 

- TÁMOP - 5.2.5. Gyerekek és fiatalok integrációs programjai. 

- TÁMOP - 3.3.5. Civil részvétel erősítése az oktatási diszkrimináció elleni fellépés és a 

tanulók iskolai sikerességének támogatása érdekében - Antidiszkriminációs 

jelzőrendszer kiépítése. 
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3. Prioritás: Egészségügy 

 

Helyzetkép 

A város egészségügyi ellátó rendszerében nem érvényesülnek szegregációs 

folyamatok. A kórházi, rendelőintézeti, háziorvosi és védőnői szolgáltatás elérhetősége és 

kielégítő színvonala bizonyos tekintetben a szegregációt csökkentő tényezőként működik1. Az 

egészségügy területén tervezett programok e funkció további erősítése, kiteljesítése. 

 

Cselekvési programok 

3.1. A védőnői jelzőrendszer megerősítése, funkcióinak bővítése 

Célkitűzések: 

- az alacsony státuszú családokban születő gyermekek fokozott figyelemmel kísérése a 

születés pillanatától 

- az érintett családok életvitelének, higiéniás szokásainak az egészségmegőrzés 

irányában való befolyásolása, a mindennapi higiénia és a szakemberekkel való 

kapcsolattartás szükségességének elfogadtatása személyes ráhatással, 

felvilágosítással 

- a jelenleginél szorosabb együttműködés a gyermekorvosokkal 

- a szociális alapellátás szoros együttműködése a jelzőrendszeri tagokkal az 

egészségügy és oktatás területén (pl. az iskolai védőnők fokozott kapcsolata a 

szociális ellátórendszerrel) 

- a négyéves korosztály egészségi állapotának fölmérése, együttműködésben a város 

gyermekorvosaival, a Polgármesteri Hivatal Oktatási osztályával és a Népesség-

nyilvántartó Hivatallal 

- a családok és gyermekek egészségügyi, mentálhigiéniai gondozási szokásokkal történő 

megismertetése és gyakoroltatása az óvodákban 

                                                 
1 A Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat elnökével folytatott interjú alapján. 
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4. Prioritás: Foglalkoztatás 

 

Helyzetkép 

  A társadalmi, gazdasági rendszerváltás óta a kecskeméti munkaerő-piacon is olyan 

egyenlőtlenségek alakultak ki, amelyek az egyes népességcsoportok munka világából való 

tartós kirekesztését eredményezték. A kilencvenes évek elején jelentős számú betanított, 

szakmunkás, mezőgazdasági munkás réteg nem jutott foglalkoztatási lehetőséghez. Ők voltak 

azok, akik nem tudtak alkalmazkodni a megváltozott igényekhez. Elsősorban életkoruk, 

iskolai végzettségük miatt. Belőlük alakult ki a mai tartós munkanélküliek elöregedő, masszív 

magja. Különösen súlyosan érintette ez a folyamat a romákat, akik a velük szembeni 

előítéletek és a jellemzően alacsony iskolai végzettség miatt az elbocsátások során mindig az 

elsők között voltak. Az előítéletekkel nemcsak a romáknak, hanem az anyagi gondokkal 

küzdő, perifériára szorult állástalanoknak is szembesülnie kellett. 

  Kecskeméten az önkormányzat becslése alapján a megváltozott munkaképességűek, és 

a fogyatékkal élők száma 8-9 ezer fő. A különböző leszakadó társadalmi csoportok 

életformája mélyen rögzült, generációkat átívelővé vált, ami az egyes családokban felnövekvő 

gyermekek számára is behozhatatlan hátrányokat eredményez. Ezekben az élethelyzetekben a 

munkaerő-piaci integráció nagymértékben csökkentheti a leszakadás kockázatát, de 

önmagában nem jelent megoldást. Ezért kell erősíteni a kirekesztődés által leginkább 

veszélyeztetett emberekkel az együttműködést és olyan több segítő szervezet által közösen 

végrehajtott komplex programokat biztosítani számunkra, amely ténylegesen javítja 

helyzetüket. 

  Az utóbbi években önkormányzatunk jelentős eredményeket ért el a tartós 

munkanélküliek foglalkoztatása területén. A rendszeres szociális segélyben részesülők közül a 

Családvédelmi Osztály hat év óta szervezi a tartós munkanélküliek időleges foglalkoztatását a 

különböző önkormányzati intézményeknél és társaságoknál. Megfelelő állami támogatás 

mellett ez a program továbbra is jó szinten végezhető és folytatható. A tevékenységben teljes 

az együttműködés az önkormányzati intézmények, a Polgármesteri Hivatal, illetve a 

Munkaügyi Központ között. Jelentősnek mondható kistérségi pályázat volt a parlagfű-

mentesítés kapcsán benyújtott közmunkaprogram is, melynek végrehajtása ugyancsak sikeres 

volt. 

  A csökkent munkaképességűek foglalkoztatására az önkormányzat a Szociális 

Foglalkoztatót működteti. Az intézményben folyamatosan 80-100 fő csökkent 

munkaképességű személy dolgozik. A foglalkoztató önkormányzati támogatása minimális, 
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több év óta saját maga termeli ki a működtetéshez szükséges költségeket. Fő bevétele az 

állami dotáció, melynek ez évi változása miatt a Foglalkoztatót közhasznú társaság keretében 

kellett tovább működtetni. 

Az önkormányzatok szerepvállalása a jövőben megnőhet a foglalkoztatáspolitikai 

stratégia kialakításában, a fejlesztésekben érdekeltekkel (munkaadók, vállalkozók, 

munkavállalók) szoros együttműködésben, továbbá olyan cselekvési programok, projektek 

kidolgozásában, melyek a helyi foglalkoztatás bővítését eredményezik. E területeken jelentős 

a helyi önkormányzatok érdekeltsége, hiszen az új munkahelyek bővítik a helyi forrásokat, új 

fejlesztéseket indukálnak, illetve csökkentik a szociális kiadásokat. Éppen ezért a gazdasági 

programhoz humán-erőforrás gazdálkodásra vonatkozóan is készült intézkedés, illetve 

projekttervek, melyek az alábbiak 

 

Előzmények 

• Kecskeméti MJV Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója (2003) felülvizsgálva 

(2007) 

- Szociális Foglalkoztató működése 80-100 fővel 

- Közmunkaprogramok, tartós munkanélküliek ideiglenes foglalkoztatása 

- Az önkormányzat 2001 óta több mint 300 munkanélkülit foglalkoztatott különböző 

városi fenntartású intézményeknél és önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságoknál 

- Fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci 

esélyegyenlőségének elősegítése szakképzéssel, távmunkára való felkészítéssel 

 
Cselekvési programok 

4.1. A hátrányos helyzetben élők foglalkoztatottságának növelése 

Célkitűzések: 

-  támogatott munkahelyek létrehozása az alacsony státuszú népesség részére 

-  a közmunkaprogram kiszélesítése, a Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat 

erősebb bevonása a közmunka szervezésébe 

-  Helyi foglalkoztatási Központ fölállítása a Családvédelmi Osztály és a Kistérségi 

Iroda együttműködésével 

- a roma származású fiatalok felsőfokú diplomaszerzésének, munkához jutásának 

kiemelt támogatása 
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- a roma lakosság foglalkoztatásáért tevékenykedő civil szervezetek fokozottabb 

támogatása kiemelt pályázatok útján 

4.2. A kecskeméti roma célcsoportok munkaerőpiaci integrációjának elősegítése 

Célkitűzések: 

-  alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező roma származású munkanélküliek 

képzése és a munkaerőpiacra történő visszatérésük elősegítése 

-  esélyegyenlőség elősegítése távmunkára való felkészítéssel 

-  mentori program beindítása 
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7.3.3. A szegregált területeket érintő városfejlesztési programok 

 

A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetésének alapfeltétele mindenki számára 

egyenlően biztosítani az oktatást, munkavállalást, lakhatást, az alapvető infrastrukturális 

ellátáshoz való hozzáférést, és kedvezményeket biztosítani a hátrányban, szegregáltan élők és 

a rászorulók számára.. Ennek érdekében törekedni kell a már meglévő szegregátumok 

felszámolására (az iskoláztatás és a szakképzés, valamint a foglalkoztatás elősegítése, és/vagy 

lakosságuk mobilizálása révén), valamint további szegregátumok kialakulásának 

megakadályozására, melynek legalapvetőbb lépéseit a lakhatási, oktatási, foglalkoztatási és 

szociális területeken kell biztosítani. 

A statisztikai kritériumok alapján kijelölt szegregátumok közül három terület esetében 

teljesülnek az önálló antiszegregációs terv készítésének feltételei (5. táblázat). Az 1., a 3. és a 

8. sz. terület lakosságának száma nem haladja meg a 100 főt, a 2. sz. terület módszertani hiba 

eredményeképpen került kijelölésre, a 6. sz. szegregátum pedig időközben fölszámolásra 

került. Földrajzi közelségük és hasonló adottságaik miatt azonban a 4., illetve a 7. sz. terület 

programjai kiterjesztendők a velük szomszédos 3., illetve 8. sz. szegregátumokra is. 

5. táblázat: Önálló antiszegregációs stratégia készítésének szükségessége 
az egyes szegreátumok esetében 

Szegregátum neve 
Önálló 

stratégia 
szükséges 

Indoklás Megjegyzés 

1. Mátyás király 
körút menti lakótömb nem Lakossága kevesebb mint 100 fő.  

2. Margaréta Otthon 
és nyugdíjasházak nem Módszertani hiba alapján került 

kijelölésre.  

3. Szeleifalui tömb I. nem Lakossága kevesebb mint 100 fő. A 4. körzetre vonatkozó stratégia 
e körzetre is kiterjesztendő. 

4. Szeleifalui tömb 
II. igen   

5. Kossuthváros 
délnyugati pereme igen   

6. Műkertvárosi 
tömbök nem A szegregátum időközben 

fölszámolásra került.  

7. Ürgés déli fele igen   
8. Praktiker áruház 
mögötti barakkok nem Lakossága kevesebb mint 100 fő. A 7. körzetre vonatkozó stratégia 

e körzetre is kiterjesztendő. 

(A programba bevont szegregátumokat félkövér betűvel jelöltük.) 
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7.3.3.1. Az Ürgés déli felére (7. sz. szegregátum) vonatkozó integrációs stratégia 

Fejlesztési javaslatok: 

• Foglalkoztatás ösztönzése a munkaügyi központtal együttműködve és a TÁMOP, 
illetve a Munkaerőpiaci Alap forrásainak igénybevételével 

o Foglalkoztatással összekötött szakképzési programok indítása – aktív korú 
lakosság 10%-nak bevonása. 

o Lépj egyet előre képzési programba az aktív korú lakosság 20%-nak bevonása. 

• Rendszeres foglalkoztatási/közmunka programok (pl. mezőgazdasági és 
infrastrukturális programok) indítása a területen 

• A területen élők szakképzéssel egybekötött foglalkoztatásának biztosítása és 
megszervezése a lakókörnyezetük, lakásuk felújítása során. 

• A szülőkkel egyeztetve a cigány néphagyományok oktatása az oktatási 
intézményekben 

• Civil, közösségi programok szervezése a területen lakók bevonásával 

• Egészségügyi szűrővizsgálatok időszakos biztosítása 

• Egyénre szabott szociális szolgáltatások nyújtása – pl. a területre koncentráló szociális 
szakemberek foglalkoztatása. Javasolt növelni a terepen dolgozó szociális munkások 
létszámát 

• A szegregátum növekedésének megakadályozása 

• Infrastrukturális feltételek javítása 

• Lakáskörülmények javítása 

• Zöld területek megújítása, szabadidő elötlésre alkalmas tér, ezen belül a gyermekek 
számára játszótér, szabadtéri sportpálya kialakítása 

• Illegális szemétlerakók felszámolása 

 

A szegregátum „Az alacsony státuszú lakosság közösségi rehabilitációs programja az 

Ürgés és a Muszáj városrészben” c. akcióterületi terv célterületének része. A terv gerincét egy 

önkéntes jelentkezésen és szerződéses viszonyon alapuló, hosszú távú családterápiás program 

alkotja, amelyhez kapcsolódik a résztvevő családok tagjainak képzése és munkaerőpiaci 

integrációja, lakáskörülményeinek javítása, valamint az akcióterület fizikai és intézményi 

fejlesztése. Az akcióterület kiterjed a – kis lakosságszáma miatt – önmagában beavatkozási 

területnek nem minősülő, hasonló adottságú 8. sz. szegregátumra is. 

A program szervesen illeszkedik az Anti-szegregációs terv 1. prioritásán (Szociális 

beavatkozás) belül meghatározott 2. cselekvési programhoz (Esélyteremtő program az 
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alacsony státuszú családok részére). A város vállalja, hogy a munkaügyi központtal való 

együttműködésben évente X, háromévente Y számú itt élő munkaképes korú, munkanélküli 

lakosnak piacképes szakmai végzettséget eredményező képzést biztosít. Egyúttal 2010 január 

1-ig felméri, hogy hányan nem rendelkeznek befejezett általános iskolai végzettséggel, és 

tervet készít az iskoláztatásukról. A program eredményéről évente tájékoztatja a cigány 

kisebbségi önkormányzat testületét. 

A szociális integráció az akcióterületi terv gerincét képezi. A családalapú szolgáltatás 

(family-based service) módszerének alkalmazásával lehetőség nyílik arra, hogy a család a 

saját erőforrásait mobilizálja, felelősségét megélve változtasson élethelyzetén. A módszer 

azért különösen hatékony, mert a családtagok mindegyike érdekeltté válik helyzetének 

megoldásában. A családot együtt tekinti a beavatkozás tárgyának, és nem külön a gyermeket 

és a szülőket. A családterápia területén összegyűlt tudást és készségeket használja fel a család 

mint egység alapos kezelésére. A családot megerősítjük azáltal, hogy partnerként bevonjuk 

őket a döntéshozatalba, a célok megállapításába. Ezáltal felismerik és értékelik, felhasználják 

a család létező erőfeszítéseit, tartalékait, fokozódik a család saját kompetenciájába vetett 

bizalma, és hite, hogy gyakorolhatja az ellenőrzést saját élete felett. 

A mobilizálandó külső erőforrások mellett ez a módszer rendkívül intenzív 

kapcsolattartást feltételez a családokkal, amelyet a szociális alapellátásért felelős intézmények 

és a CHKÖ partnerségében alkalmazott, családgondozó szociális munkások látnának el. A 

jelenleg alkalmazott szakemberek száma elégtelen egy ilyen intenzív tevékenység 

folytatásához, így a program megvalósítása komoly létszámbővítést igényel. 

A családgondozói munka természetes központjául kínálkozik az akcióterület szívében 

elhelyezkedő, éppen funkcióváltás előtt álló iskolaépület, amelyben a város Roma Kulturális 

Központ létesítését tervezi. A családgondozás bázisául szolgáló épület további tervezett 

funkciói egy közösségi iroda e-ponttal, könyvtár, közösségi foglalkozásra alkalmas termek, 

illetve sportolásra alkalmas tornaterem. 

 

A lakhatási körülményeket erősítik az egész akcióterületet érintő – a közművek, a 

közvilágítás, a szemétszállítás, az utak és járdák állapotának megőrzésére és javítására 

irányuló – infrastrukturális beruházások, az akcióterület közepén fölépítendő játszótér 

megvalósítása, a bűnmegelőzési tevékenység kiszélesítése, valamint a programban résztvevő 

családok lakásainak felújítása – és szükség esetén komfortosítása. 
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Az oktatási integráció a szegregátumban élők esélyegyenlősége, munkaerőpiaci 

részvétele megteremtésének egyik legfontosabb integrációs eszköze. A területen lakó roma 

gyermekek többségét befogadó, erősen szegregált Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

fölszámolását a város a CHKÖ-vel együttműködésben, alapos előkészítéssel kívánja 2010 

szeptember 1-ig megvalósítani, hogy a gyermekek valóban integrált oktatási környezetbe 

kerüljenek, erre maguk és a többségi társadalom gyermekei is megfelelően reagáljanak, és ne 

keletkezzék újabb szegregált iskola a városban. E célok elérésének legfontosabb eszközei az 

érintett roma és nem roma családokkal való folyamatos egyeztetés, társadalmi párbeszéd, 

valamint az oktatásban a kompetencia alapú programcsomagok alkalmazása. 

Ehhez ajánlatos, hogy a tantestületek teljes létszámban megismerjék a hatékony 

együttnevelés módszertanát, a kooperatív technikákat, illetve elvégezzék a kompetencia alapú 

oktatáshoz szükséges tanfolyamokat. Az oktatás fejlesztése mellett törekedni kell arra, hogy a 

szülők is ösztönözve legyenek abban, hogy a gyerekek már az óvodába rendszeresen 

eljárjanak. A gyermekeket pedig ösztöndíjrendszerrel kell az eredményesebb tanulásra, a 

továbbtanulásra, illetve versenyképes szakmák elsajátítására ösztönözni. 

 

A foglalkoztatási integráció legfontosabb eleme a felnőttképzés, a helyi 

hiányszakmákat oktató tanfolyamok szervezése. Ezek a programban résztvevő családok 

legalább egy-egy tagja számára kötelezőek, de bármely más rászoruló személy is részt vehet 

rajtuk. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.1.1. "Lépj egyet előre II." c. programja 

segítséget nyújt a tartós munkanélküliek képzésben való részvételéhez, képzésük 

támogatásához. 

Az Önkormányzat kistérségi szintre emelve egy Helyi Foglalkoztatási Központot 

kíván létrehozni, amelyben a Kistérségi Iroda végzi a munkaszervezés adminisztratív és 

tényleges tevékenységét, és amelyben koncentrálódna mind a közhasznú munka, mind a 

közcélú foglalkoztatás, mind a közmunka, és hosszú távon a közérdekű munka szervezése és 

adminisztrációja is. 

Az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető 

törvény hatálybalépésének napját követő ötödik naptári év utolsó napjával, vagyis 2007. 

december 31-én a vállalkozóknak nyújtott valamennyi helyi adómentességet, 

adókedvezményt meg kellett szüntetni. Így az Önkormányzatnak igen szűk mozgástere 

maradt arra, hogy érdekeltté tegyék a helyi vállalkozókat a foglalkoztatási programban való 

részvételre. Ennek a város által kiírt közbeszerzésekben a munka elnyerésének egyik 

feltételeként a programban való részvételt jelöljük meg. 
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6. táblázat: A 7. (és 8.) sz. szegregátumot érintő akcióterületi terv elemei 
Cél megnevezése Illeszkedés a cselekvési programokhoz Megvalósítás felelőse Megvalósítás ideje Finanszírozás forrása Indikátorok 
A közösségi rehabilitációs program 

egésze      

1. Támogatott szakképzés biztosítása 
a programban résztvevő családok 
legalább egy-egy tagjának. 

1.2. Esélyteremtő program az alacsony 
státuszú családok részére 

2.4. A szakképzési rendszer közelítése a piaci 
igényekhez 

Intézményi Osztály, Városfejlesztési 
és Közbeszerzési Osztály 2010-2015 

támogatás + 
önkormányzati 

költségvetés 
szakképzettek száma (fő) 

2. Részidejű közmunka biztosítása a 
szakképzésben résztvevő 
személyeknek. 

4.1. A hátrányos helyzetben élők 
foglalkoztatottságának növelése 

4.2. A kecskeméti roma célcsoportok 
munkaerőpiaci integrációjának elősegítése 

Intézményi Osztály, Családvédelmi 
Osztály, Kistérségi Iroda 2010. január 

önkormányzat 
költségvetése + kistérségi 

költségvetés 

munkanélküliek aránya 
csökken, szegregátum 

csökken 

3. A szakképzést elvégző 
résztvevőknek támogatott 
munkahely biztosítása, 
partnerségben a bevonható helyi 
vállalkozókkal és a munkaügyi 
központtal. 

4.1. A hátrányos helyzetben élők 
foglalkoztatottságának növelése 

2.4. A szakképzési rendszer közelítése a piaci 
igényekhez 

Intézményi Osztály, Családvédelmi 
Osztály, Kistérségi Iroda 2010. január 

önkormányzat 
költségvetése + kistérségi 

költségvetés 

szakképzett, 
elhelyezkedett korábbi 
munkanélküliek száma 

4. A résztvevő családok rendszeres 
gondozása, problémáinak kezelése 
családgondozó szakember 
segítségével. 

1.6. A lakókörnyezet szegregáltságának 
csökkentése Családvédelmi Osztály 2009. június – 2014. 

január támogatás 

tanácsadásban részt 
vettek száma, 

elégedettségi mutatók 
kérdőívek alapján  

5. A résztvevő családok lakásainak 
fölújítása önkormányzati 
beruházással. 

1.6. A lakókörnyezet szegregáltságának 
csökkentése 

Városfejlesztési és Közbeszerzési 
Osztály 2009-2010 

támogatás + 
önkormányzati 

költségvetés 

felújított bérlakások 
száma (db – 50) 

6. Roma Kulturális Központ 
létrehozása 

1.1. Kecskeméti Cigány Szociális Segítő 
Hálózat 

1.4. A szabadidő értelmes eltöltésének 
elősegítése 

Intézményi Osztály, Városfejlesztési 
és Közbeszerzési Osztály 2010 

támogatás + Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat 

+ önkormányzati 
költségvetés 

közművelődési 
programok száma (db), 

Új kulturális kp. (db – 1) 

7. A szociálisan hátrányos helyzetben 
lévő roma tanulók integrált 
oktatásának megvalósítása. 

1.5. A közvélemény formálása a romák 
integrációjának elősegítése érdekében 

2.2. Az oktatási esélyegyenlőség elősegítése 
2.3. Az integrált oktatás megvalósítása a város 

oktatási intézményeiben 

Intézményi Osztály, Városfejlesztési 
és Közbeszerzési Osztály 2009-2010 önkormányzati 

költségvetés 

nincs olyan intézmény a 
városban, ahol 

elkülönítetten történne a 
roma tanulók oktatása 

8. Bekerített, a helyi lakosságból 
kikerülő polgárőrök által őrzött 
játszótér létrehozása a Praktiker 
áruház mellett. 

1.4. A szabadidő értelmes eltöltésének 
elősegítése 

Városfejlesztési és Közbeszerzési 
Osztály 2010 támogatás létrehozott játszóterek 

száma (1 db) 

9. Az egész akcióterület 
infrastrukturális ellátottságának 
szinten tartása, szükség esetén 
javítása. 

1.6. A lakókörnyezet szegregáltságának 
csökkentése 

Városfejlesztési és Közbeszerzési 
Osztály 2009-2010 önkormányzati 

költségvetés 

infrastrukturális 
ellátottság mutatói nem 

romlanak 
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7.3.3.2. A Szeleifalui tömbre (4. sz. szegregátum) vonatkozó integrációs stratégia 

Fejlesztési javaslatok: 

• Foglalkoztatás ösztönzése a munkaügyi központtal együttműködve és a TÁMOP, 
illetve a Munkaerőpiaci Alap forrásainak igénybevételével 

o Foglalkoztatással összekötött szakképzési programok indítása – aktív korú 
lakosság 10%-nak bevonása 

o Lépj egyet előre képzési programba az aktív korú lakosság 20%-nak bevonása 

• A területen élők szakképzéssel egybekötött foglalkoztatásának biztosítása és 
megszervezése a lakókörnyezetük, lakásuk felújítása során 

• Rendszeres foglalkoztatási/közmunka programok (pl. infrastrukturális programok) 
indítása a területen 

• A szülőkkel egyeztetve a cigány néphagyományok oktatása az oktatási 
intézményekben 

• Egészségügyi szűrővizsgálatok időszakos biztosítása 

• Egyénre szabott szociális szolgáltatások nyújtása – pl. a területre koncentráló szociális 
szakemberek foglalkoztatása. Javasolt növelni a terepen dolgozó szociális munkások 
létszámát 

• A szegregátum növekedésének megakadályozása 

• Infrastrukturális feltételek javítása 

• Lakáskörülmények javítása 

• Zöld területek megújítása, szabadidő elötlésre alkalmas tér, ezen belül a gyermekek 
számára játszótér, szabadtéri sportpálya kialakítása 

 

A szegregátumok helyzetelemzése alapján a 4. sz. terület társadalmi integrációjának 

legfőbb akadálya az iskolázottságnak – még a többi szegregátumhoz képest is – alacsony 

szintje, valamint a lakosság kirívó szegénysége. E problémákat a város egy komplex 

intézmény- és lakókörnyezet-fejlesztési program megvalósításával kívánja enyhíteni, mely a 

helyben elérhető szolgáltató intézményhálózat bővítésével a belső, a Szeleifalu városon belüli 

státuszának emelésével a külső föltételeit teremtené meg az alacsony státuszú lakosság 

integrációjának. A program elemeit és ezeknek a többi cselekvési programhoz való 

illeszkedését a 7. táblázat tekinti át. 

 

A szociális integráció legfontosabb eszköze egy közösségi humán szolgáltató 

intézmény létrehozása, az óvoda épületében, esetleg az óvoda épületének bővítésével. Az 
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intézmény célja a más városrészben tanuló gyermekek délutáni elfoglaltságának biztosítása, 

valamint az alacsony iskolai végzettségű és rossz anyagi helyzetű felnőttek helyben történő 

ügyintézésének, egészségügyi ellátásának biztosítása. Ennek érdekében az intézmény az 

alábbi funkciókat látná el: közösségi ház (ifjúsági ház), könyvtár (e-pont), életvezetési 

tanácsadás (mobil családgondozók által), felnőtt és gyermekorvosi rendelő, védőnői szoba és 

gyógyszertár. 

 
A lakhatási integráció irányában fog hatni várhatóan a Szeleifalutól délre fekvő 

területen a tervezett új szomszédságok kialakulása, amely enyhíti a lakónegyednek az – 

egyébként igen jó szociális adottságú – Nyugati kertvárosi övön belüli fekvésének periférikus 

voltát, és dinamizálja a lakónegyed társadalmi fejlődését. E változások hatására javulni 

fognak az – amúgy is alacsony arányú – roma lakosság integrációs lehetőségei. 

 

Az oktatási integráció legfontosabb eszköze a területen a Szeleifalui óvodához 

kötődik. Az intézményt alkalmassá kell tenni az alacsony státuszú gyermekek integrált 

képzésére, felzárkóztatására. Ehhez szükséges az intézmény ellátása képességfejlesztő 

eszközökkel és fejlesztőpedagógussal, a pedagógusok (közöttük lehetőleg roma 

származásúak) képzésére a Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat és romológus szakember 

bevonásával, a különleges gondoskodást igénylő gyermekekkel foglalkozó pedagógusok 

számára minőségi juttatás biztosítására, továbbá szabadidős programok rendszeres 

látogatására és nyári táboroztatásra. 

Ezzel párhuzamosan, a Gyermekjóléti Központ – az óvodával szoros 

együttműködésben – megerősíti a célterületen végzett gondozási tevékenységét, különös 

tekintettel az óvodát látogató roma gyermekekre, valamint a szülők ösztönzésére, hogy 

gyermekeiket minél nagyobb számban írassák be az óvodába. 

 

A foglalkoztatási integráció eszköze a 7. sz. szegregátum esetében fölvázolt, „Az 

alacsony státuszú lakosság közösségi rehabilitációs programja az Ürgés és a Muszáj 

városrészben” c. akcióterületi terv szakképzési és foglalkoztatási programjában fölkínált 

részvételi lehetőség. Az alacsony státuszú lakosság egy részének részvétele a programban 

várhatóan enyhíti a szegregátumot sújtó mélyszegénységet és munkanélküliséget. Ennek 

érdekében a helyi lakosságot külön, célzottan meg kell szólítani a program szervezésekor. 
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7. táblázat: A 4. (és 3.) sz. szegregátumot érintő integrációs program elemei 

Cél megnevezése Illeszkedés a cselekvési programokhoz Megvalósítás felelőse Megvaló-
sítás ideje Finanszírozás forrása Indikátorok 

1. Humán szolgáltató intézmény 
telepítése. 

1.3. Adósságkezelési tanácsadói rendszer 
1.4. A szabadidő értelmes eltöltésének 

elősegítése 
3.1. A védőnői jelzőrendszer megerősítése, 

funkcióinak bővítése 

Intézményi Osztály, 
Családvédelmi Osztály, Kistérségi 

Iroda 

2009. 
június – 
2014. 
január 

önkormányzati költségvetés, 
támogatás 

tanácsadásban részt vettek 
száma, elégedettségi mutatók 

kérdőívek alapján  

2. Az alacsony státuszú gyermekek 
részvételének növelése, és integrált 
képzésének megteremtése a helyi 
óvodában. 

2.1. Az óvodáztatás kiterjesztése a roma 
lakosság körében 

2.2. Az oktatási esélyegyenlőség elősegítése 
Intézményi Osztály 2009-11 pályázat, költségvetés 

Az alacsony státuszú gyermekek 
beóvodáztatási aránya eléri a 

90%-ot. 

3. Az alacsony státuszú lakosság 
bevonása a közösségi rehabilitációs 
program szakképzési és 
foglalkoztatási tevékenységébe. 

4.1. A hátrányos helyzetben élők 
foglalkoztatottságának növelése 

4.2. A kecskeméti roma célcsoportok 
munkaerőpiaci integrációjának elősegítése 

Intézményi Osztály, 
Családvédelmi Osztály, Kistérségi 

Iroda 
2009- 

támogatás + önkormányzati 
költségvetés + Cigány 

Kisebbségi Önkormányzat 

új szakképzettek száma, 
munkanélküliek arányának 

csökkenése 

4.Kompetencia alapú oktatás 2.2. Az oktatási esélyegyenlőség elősegítése Intézményi Osztály Oktatási 
Csoport 2010 TÁMOP, DAOP 

az 5. és 6. évfolyamon az 
alapóraszám 25 %-ának 

megfelelő számú foglalkozás;  
az évente ismétlődő 
kompetenciamérések 

eredményei; 

5. Tehetséggondozás 2.2. Az oktatási esélyegyenlőség elősegítése Intézményi Osztály Oktatási 
Csoport 2010 Intézményi költségvetés, 

pályázatok intézményi összóraszám 10%-a 

6. Személyi feltételek biztosítása 4.1. A hátrányos helyzetben élők 
foglalkoztatottságának növelése Önkormányzat 2010 önkormányzati költségvetés az intézményi továbbtanulási és 

képzési tervek szerint 

7. Tanulók munkavállalási esélyének 
növelése 

2.4. A szakképzési rendszer közelítése a piaci 
igényekhez 

4.2. A kecskeméti roma célcsoportok 
munkaerőpiaci integrációjának elősegítése 

Intézményi Osztály Oktatási 
Csoport 2011 TÁMOP, DAOP a mentorhálózati terv létrehozása 

8. Integrációs pedagógiai program 2.3. Az integrált oktatás megvalósítása a város 
oktatási intézményeiben 

Intézményi Osztály Oktatási 
Csoport 2010 TÁMOP Intézményi pedagógiai 

programok 

9. A Szeleifalutól délre fekvő területek 
belterületbe vonása és parcellázása 

1.6. A lakókörnyezet szegregáltságának 
csökkentése 

Városfejlesztési és Közbeszerzési 
Osztály, Főépítészi Osztály, 

Építéshatósági Osztály 
2012 önkormányzati költségvetés építési telkek számának 

növekedése: db 
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7.3.3.3. A Kossuthváros délnyugati peremére (5.sz. szegregátum) vonatkozó integrációs 

stratégia 

Fejlesztési javaslatok: 

• Foglalkoztatás ösztönzése a munkaügyi központtal együttműködve és a TÁMOP, 
illetve a Munkaerőpiaci Alap forrásainak igénybevételével 

o Foglalkoztatással összekötött szakképzési programok indítása – aktív korú 
lakosság 10%-nak bevonása 

o Lépj egyet előre képzési programba az aktív korú lakosság 20%-nak bevonása 

• Rendszeres foglalkoztatási/közmunka programok (pl. mezőgazdasági, infrastrukturális 
és városszépítő programok) indítása a területen 

• A területen élők szakképzéssel egybekötött foglalkoztatásának biztosítása és 
megszervezése a lakókörnyezetük, lakásuk felújítása során 

• A szülőkkel egyeztetve a cigány néphagyományok oktatása az oktatási 
intézményekben 

• Meg kell vásárolni az ott élők ingatlanjait és segíteni kell őket lakhatási problémáik 
megoldására – város megvásárolja a területet 

• Bérlakás kiutalással a város különböző pontjain 

• A városon belüli lakáshoz jutási programot kísérnie kell családsegítő, mentális 
mentorprogramnak, illetve az érintettek foglalkoztatási programjának 

• Egyénre szabott szociális szolgáltatások nyújtása – pl. a területre koncentráló szociális 
szakemberek foglalkoztatása. Javasolt növelni a terepen dolgozó szociális munkások 
létszámát 

 

A szegregátumok helyzetelemzése alapján az 5. sz. terület kertvárosias tömbje 

egyértelműen javuló, integrációs tendenciákat mutat, s a szegregátumot jellemző súlyos 

társadalmi problémák az ipari funkciójú területbe beékelődő szükséglakásokra 

koncentrálódnak. Ezért a város indokoltnak látja az – elmúlt évtizedben dinamikusan fejlődő 

– ipari terület eredeti funkciójának érvényesítését, és az itt található szükséglakások 

fölszámolását. A program elemeit és ezeknek a többi cselekvési programhoz való 

illeszkedését a 8. táblázat tekinti át. 

A lakhatási integráció megvalósulásának két, párhuzamosan alkalmazandó eszköze 

van a szegregátumban. Ezek egyike az ipari funkciójú területbe ékelődő szükséglakások 

fölszámolása, lakosságuk integrált környezetben való elhelyezése. Ez alapos előkészítést 
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igényel, partnerségben a CHKÖ-vel és a szociális bérlakásokat kezelő társasággal és az itt élő 

lakossággal. A másik integrációs eszköz a Zöldfa u. – Táltos u. – Zsinór u. – Szegedi u. által 

határolt lakótömb infrastrukturális fejlesztése, amely várhatóan fölgyorsítja a közepes anyagi 

helyzetű családok – eddig is megfigyelhető – betelepülését, és javítja az alacsony státuszú 

lakosság életminőségét. 

Az oktatási integráció legfontosabb eszköze a területen lakó roma gyermekek 

többségét befogadó, erősen szegregált Vörösmarty Mihály Általános Iskola fölszámolása, 

alapos előkészítéssel 2010 szeptember 1-ig, partnerségben a CHKÖ-vel. A város a 

beavatkozást úgy kívánja megvalósítani, hogy a gyermekek valóban integrált oktatási 

környezetbe kerüljenek, erre maguk és a többségi társadalom gyermekei is megfelelően 

reagáljanak, és ne keletkezzék újabb szegregált iskola a városban. E célok elérésének 

legfontosabb eszközei az érintett családokkal való folyamatos egyeztetés, társadalmi 

párbeszéd, valamint az oktatásban a kompetencia alapú programcsomagok alkalmazása. 

A foglalkoztatási integráció eszköze a 7. sz. szegregátum esetében fölvázolt, „Az 

alacsony státuszú lakosság közösségi rehabilitációs programja az Ürgés és a Muszáj 

városrészben” c. akcióterületi terv szakképzési és foglalkoztatási programjában fölkínált 

részvételi lehetőség. Az alacsony státuszú lakosság egy részének részvétele a programban 

várhatóan enyhíti a szegregátumot sújtó mélyszegénységet és munkanélküliséget. Ennek 

érdekében a helyi lakosságot külön, célzottan meg kell szólítani a program szervezésekor. 
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8. táblázat: Az 5. sz. szegregátumot érintő integrációs program elemei 

Cél megnevezése Illeszkedés a cselekvési programokhoz Megvalósítás felelőse Megvaló-
sítás ideje 

Finanszírozás forrása Indikátorok 

1. Az ipari funkciójú területbe ékelődő 
szükséglakások fölszámolása, 
lakosságuk integrált környezetben 
való elhelyezése. 

1.6. A lakókörnyezet szegregáltságának 
csökkentése 

Városfejlesztési és Közbeszerzési 
Osztály 2010 önkormányzati költésvetés új vállalkozások száma: 2 db 

2. A kertvárosias tömb 
infrastruktúrájának fejlesztése. 

1.6. A lakókörnyezet szegregáltságának 
csökkentése 

Városfejlesztési és Közbeszerzési 
Osztály 2009- 

DAOP és önkormányzati 
költségvetés, lakossági 

hozzájárulás 

Új utak számának növekedése 
(db), új közmű, infrastruktúra (m, 

db), új autóbusz 
3. Az alacsony státuszú lakosság 

bevonása a közösségi rehabilitációs 
program szakképzési és 
foglalkoztatási tevékenységébe. 

4.1. A hátrányos helyzetben élők 
foglalkoztatottságának növelése 

4.2. A kecskeméti roma célcsoportok 
munkaerőpiaci integrációjának elősegítése 

Intézményi Osztály, Családvédelmi 
Osztály, Kistérségi Iroda 2009- TÁMOP és önkormányzati 

költségvetés 
Közcélú foglalkoztatottak 

számának növekedése 

4. A Vörösmarty Mihály Általános 
Iskola fölszámolása, a tanulók 
integrált oktatásának megvalósítása. 

1.5. A közvélemény formálása a romák 
integrációjának elősegítése érdekében 

2.2. Az oktatási esélyegyenlőség elősegítése 
2.3. Az integrált oktatás megvalósítása a város 

oktatási intézményeiben 

Intézményi Osztály 2009 önkormányzati költségvetés 
Az intézmény felszámolása és a 

tanulók más intézményekbe 
történő elhelyezése megtörtént. 

5. Mobilizációs program 

1.2. Esélyteremtő program az alacsony 
státuszú családok részére 

1.6.A lakókörnyezet szegregáltságának 
csökkentése 

4.1. A hátrányos helyzetben élők 
foglalkoztatottságának növelése 

4.2. A kecskeméti roma célcsoportok 
munkaerőpiaci integrációjának elősegítése 

Városfejlesztési és Közbeszerzési 
Osztály 

Intézményi Osztály 
Családvédelmi osztály 

2010 önkormányzati költségvetés Kiköltöztetett személyek száma 
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7.4. Összefoglaló 

 

Az Antiszegregációs terv készítése során arra törekedtünk, hogy ezt a valóban fontos 

és a város egészének jövőjére kiható problémát a maga társadalmi súlyának megfelelően 

kezeljük, és egy – a kiadott kézikönyv által meghatározott – strukturált tervi rendszervbe 

foglaljuk azokat a tervezett programokat, amelyeknek érdemi antiszegregációs hatása lehet 

Kecskeméten.  

A terv lényegi eleme a szakmai és politikai összefogás, valamint a Polgármesteri 

Hivatal, a szociális szolgáltató intézmények szakembereinek és a Cigány Helyi Kisebbségi 

Önkormányzatnak a folyamatos párbeszéde, együttműködése.  

A terv készítésének fontos fázisa volt a terepbejárás, amelynek során közvetlen 

tapasztalatokat szereztünk a KSH által megjelölt szegregátumok aktuális helyzetéről, 

kibővítve és pontosítva a rendelkezésre álló, sok tekintetben már elavult adatokat. Egy 

további közvetlen tapasztalatunk a külterületi szegregációs folyamatokra vonatkozik. A város 

tudatában van ezek súlyosságának, ám nem rendelkezik a megfelelő részletességű 

népszámlálási adatokkal ahhoz, hogy képet alkosson a probléma nagyságrendjéről és területi 

megjelenéséről – saját eszközei pedig rendkívül korlátozottak a külterületeken zajló 

társadalmi folyamatok mérésére. E fontos problémakör kezeléséhez a közeljövőben, 

legkésőbb 2010 január 1-ig szükség van egy, a helyi adottságok tudatában kialakított 

módszertan alapján elvégzett problémaföltáró kutatásra, s a külterületi szegregátumok 

lehatárolására. 

Az Anti-szegregációs terv első részében elemeztük a városfejlesztési körzetek 

társadalmi folyamatait, rávetítve ezekre a megjelölt szegregátumokat. A második rész 

részletes elemzést nyújt a megjelölt szegregátumokról. A terv harmadik része tartalmazza 

Kecskemét tervezett integrációs programjainak horizontális elveit és fejlesztési prioritásait, 

valamint az ezek alapján elhatározott általános cselekvési programokat, és ezek konkrét 

alkalmazását a három, beavatkozást igénylő szegregátum esetében. A szegregátumokra 

vonatkozó integrációs stratégiák közül az egyik egy önálló akcióterületi terv gerincét képezi. 

Az Anti-szegregációs terv tervezési előzményeit, horizontális elveit és prioritásait, valamint a 

városfejlesztés egyéb irányaihoz való kapcsolódását a következő oldalon látható ábra tekinti 

át. 

Javasolható, hogy – az önkormányzat illetékes szakembereinek, a Cigány Helyi 

Kisebbségi Önkormányzatnak és a szociális intézményeknek a szoros szakmai integrációjával 
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– jöjjön létre az önkormányzat hivatalán belül egy antiszegregációs munkacsoport. A 

munkacsoport fő feladata az antiszegregációs tervhez kapcsolódó programok (oktatás, 

szociális ellátás, foglalkoztatás, egészségügy, mentálhigiénia) és akciótervek kidolgozása, a 

partnerekkel (civil szervezetek, Munkaügyi Központ, CHKÖ) történő együttműködés és a 

programok megvalósítása. Tevékenységéről félévente köteles beszámolni Kecskemét MJV 

Közgyűlésének, a szokásos módon a város lakosságának, illetve lakógyűléseken és/vagy 

személyes levélben a szegregátumokban élő lakosságnak.  

Javasolható továbbá, hogy a hátrányos helyzetű munkavállalók esélyegyenlőségének 

növelése érdekében a már elindult párbeszéd folytatódjon az antiszegregációs munkacsoport 

és a helyi gazdasági szervezetek között az érintett társadalmi csoportok foglalkoztatásának 

lehetőségeiről, területeiről, feltételeiről és módjairól.  
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TÁRSADALMI PÁRBESZÉD 

Az alacsony státuszú lakosság 
közösségi rehabilitációs programja 
az Ürgés és a Muszáj városrészben

(7-8. sz. szegregátum) 

Komplex intézmény- és 
lakókörnyezet-fejlesztési program 

a Szeleifaluban 
(3-4. sz. szegregátum) 

Az ipari funkciójú területbe 
ékelődő szükséglakások 

fölszámolása, lakosságuk integrált 
környezetben való elhelyezése 

(5. sz. szegregátum) 

ANTI-
SZEGREGÁCIÓS 

STRATÉGIA 

FEJLESZTÉSI 
PRIORITÁSOK 

HORIZONTÁLIS 
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szociális beavatkozás oktatás egészségügy 
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HATÁSTEREI szegregátumok szegregálódó külterületek 

A FŐ CÉL Esélyegyenlőség Kecskemét polgárai 
számára 

ALAPOK 
Cigány 

Kisebbségi 
Koncepció 

Bűnmegelőzési 
Cselekvési 
Program 

Lépj Egyet 
Előre I-II. 
Program 

Közoktatási 
intézkedési 

terv 

Gazdasági 
Program 

Települési 
Esélyegyenlő-
ségi Program 

a szociális városrehabilitáció 
akcióterületei 

bűnmegelőzés 



                 KECSKEMÉT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 

              MMTTAA  RRKKKK  AAllffööllddii  TTuuddoommáánnyyooss  IInnttéézzeett,,  KKeeccsskkeemméétt,,  22000088..  60

 

 

7.5. Felhasznált dokumentumok és adatforrások 

 

• Kecskemét Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Koncepciója (1997) 

• Kecskemét Megyei Jogú Város Bűnmegelőzési Cselekvési Programja (2004) 

• Kecskemét Megyei Jogú Város Települési Esélyegyenlőségi Programja (2006) 

• Kecskemét Megyei Jogú Város Gazdasági Programja (2007-2013) 

• Kecskemét Megyei Jogú Város Intézkedési terve közoktatási feladatellátására, 

intézményhálózatának-működtetésére és -fejlesztésére (2008-2014) 

 

• KSH Népszámlálás (2001) 

• KSH Szegregátumok lehatárolása és adatai (2008) 

• önkormányzati adatszolgáltatás (segélyezés, népesség- és gépjármű-nyilvántartás) 

(2006) 

• rendőrségi adatszolgáltatás (bűnesetek területi megoszlása) (2006) 
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8. Vagyongazdálkodási stratégia 
 
8.1. Bevezetés 
 

A vagyongazdálkodás az önkormányzati gazdálkodást átfogó tevékenység, amely 

„vertikális” értelemben magában foglalja a pénzgazdálkodást, a pénzügyi eszközökkel 

kapcsolatos műveleteket, a fizikai vagyonelemekkel kapcsolatos tevékenységeket és az 

immateriális javakkal történő gazdálkodást egyaránt1 (Vígvári A. 2007). Magyarországon 

azonban ennél szűkebben értelmezik a vagyongazdálkodást, amikor kifejezetten csak a nem 

önkormányzati alapfeladat ellátást szolgáló vagyonelemekkel kapcsolatos bevételszerzést, 

vagy pusztán a vagyonértékesítést értik alatta.  

Az ilyen típusú hozzáállás és magatartás alapvető oka, hogy egyre nagyobb kényszer 

nehezedik az önkormányzatokra a költségvetési bevételeik növelése érdekében, melyben 

kiemelt szerepet kap a mobilizálható vagyon értékesítése is. Mindez oda vezetett, hogy a 

Magyarországon elterjedt vagyongazdálkodási célrendszerben a vagyon megtartása, a vagyon 

gyarapítása nem kap elég hangsúlyt (Vígvári A. 2007). Az integrált városfejlesztési stratégia 

készítése során előírt, az IVS szerves részét képező vagyongazdálkodási stratégia éppen 

ennek a helyzetnek a megoldására irányult.  

Kecskemét Megyei Jogú Városának pozícióját is alapvetően határozza meg 

költségvetésének helyzete. Példaként elég csak megemlítenünk, hogy a város hosszúlejáratú 

hitelállománya a 2004-es 2067 millió Ft-ról 2006-ra 4831 millió Ft-ra nőtt, tehát 

megduplázódott. 2005-től a város működési célú folyószámla-hitel felvételére is 

rákényszerült, s míg ez 2005-ben csak 26 napig állt fenn, addig 2006-ban már 300 napon 

keresztül volt tényleges hitelfelvétel, átlagosan napi 522 millió Ft értékben (ÁSZ jelentés 

2007).  

Éppen ezért Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata is felmérte a város 

költségvetési helyzetét, melynek nyomán elkészült az ún. Fehérkönyv, ami tartalmában 

egyértelművé tette, hogy Kecskemét gazdálkodásán változtatni kell. 

Legfontosabb célként – a központi költségvetésből származó források további 

szűkülése miatt megromlott – pénzügyi egyensúly helyreállítását, valamint a város likviditási 

helyzetének javítását fogalmazták meg, melyet több takarékossági intézkedés 

életbeléptetésével kívánnak elérni.  

                                                
1  Vígvári A. 2007: Úton egy új vagyongazdálkodási paradigma felé – Szabályozási és intézményépítési 
ajánlások in Vígvári A. szerk.: A családi ezüst – Tanulmányok az önkormányzati vagyongazdálkodás 
témaköréből, KSZK ROP 3.1.1. Programigazgatóság, Bp., 2007, p. 181 
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A stabil pénzügyi környezet megteremtésével és a külső források bevonásával 

megkezdődhet a város távlati céljainak megvalósítása, gazdaságának élénkítése, az 

infrastruktúra további fejlesztése, a városrészek lakói számára az esélyegyenlőség 

megteremtése.  

Ez a munka, a fentiekből kiindulva, azért készült, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város 

is rendelkezzen egy olyan vagyongazdálkodási stratégiával, melynek következetes 

végrehajtása biztosítani tudja az új integrált városfejlesztési célok eléréséhez szükséges 

különböző vagyoni jellegű, infrastrukturális és más anyagi forrásokat. 

 
8.1.1. A város vagyongazdálkodásának fontossága 

 
Az önkormányzat saját vagyonának (az eszközök összegének kötelezettségekkel 

csökkentett értéke) 2007. december 31-i értéke 85.255.818 e Ft, melynek kezelése átgondolt 

stratégiát, racionális célkitűzéseket és következetes, fegyelmezett operatív feladat-végrehajtást 

igényel. 

A tervezett fejlesztések finanszírozása érdekében külső pénzügyi források 

felkutatására, bevonásának előkészítésére van szükség (pl. kötvény kibocsátás), de jelentős 

segítséget nyújthat a vagyongazdálkodás megfelelő szempontok alapján való alárendelése is a 

kitűzött céloknak. Megállapítható, hogy a vagyonnal való ésszerű gazdálkodás számottevő 

költségcsökkentést, illetve forrásnövekedést eredményezhet. 

 
8.1.2. A vagyongazdálkodás kecskeméti szabályozásának dokumentumai  

 
 Az önkormányzatok működésére, gazdálkodására vonatkozóan – minthogy ebben az 

esetben is közpénzek kerülnek elköltésre – rendkívül alapos és sokrétű szabályozás van 

hatályban. Ez az általános szabályozás egészül ki az önkormányzatok rendeletalkotási 

jogköréből adódó további előírásokkal. Kecskemét Megyei Jogú Város gazdálkodását érintő 

legfontosabb jogszabályok a következők: 

• A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény, mely 

meghatározza az önkormányzat kötelező feladatait, a feladat-ellátáshoz szükséges 

vagyon mennyiségét és minőségét, a vagyonnal történő gazdálkodás alapvető 

kérdéseit, a tulajdonjog, a használati és rendelkezési jog szabályait. 

• A helyi önkormányzatok feladat-ellátásához szükséges vagyoni kör kialakításának 

elősegítésére, az állami tulajdon megszűntetésére fogadta el az Országgyűlés az 
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egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába 

adásáról szóló módosított 1991. évi XXXIII. törvényt. 

• Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, ami 

meghatározza az önkormányzat költségvetésének, mint az államháztartás egyik 

alrendszerének kapcsolatát a központi költségvetéssel, illetve más alrendszerekkel, 

szabályozza a tervezés, a pénzforgalom, valamint a vagyonnal történő gazdálkodás 

és rendelkezés legfontosabb kérdéseit. 

• Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását, a működés részletes szabályait 

határozza meg az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. 

(XII. 30.) Korm. rendelet. 

• A vagyongazdálkodás szempontjából fontos az általános forgalmi adóról szóló 

2007.évi CXXVII. törvény, mely az egyes vagyontárgyak adásvétele, valamint 

bérbeadása esetére ír elő kötelezettséget az önkormányzat, mint gazdálkodó 

szervezet részére. Ehhez kapcsolódik az adózás rendjéről szóló módosított 2003. 

évi XCII. törvény, ami a befizetési kötelezettségek teljesítésének eljárási rendjét 

szabályozza.  

• Az éves gazdálkodás és a költségvetési tervezés szempontjából kiemelt jelentőségű 

a Magyar Köztársaság éves költségvetéséről szóló törvény, melynek rendelkezése 

alapján tervezhetővé válik az önkormányzat bevétele. 

• A bevételek szempontjából említést érdemel, de az értékesíthető állami 

tulajdonban álló vagyoni kör szűkülése miatt évről évre kisebb jelentőségű az 

állami tulajdonban lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló módosított 1995. 

évi XXXIX. törvény, melynek hatása a költségvetési törvény rendelkezéseivel 

összhangban érvényesülhet. 

• Nagymértékben szabályozza a gazdálkodást a közbeszerzésekről szóló módosított 

2003. évi CXXIX. törvény. 

 

Meghatározó helye és szerepe van a gazdálkodás szempontjából az önkormányzat 

közgyűlése által megalkotott, az önkormányzat és a fenntartásában működő intézmények 

működését meghatározó rendeleteknek, így különösen:  

• a Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletnek;  
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• az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

rendeletnek, mely a vagyonnal való gazdálkodás strukturális változásai 

következtében folyamatosan módosították;  

• a beruházások és felújítások rendjéről szóló rendeletnek; 

• a közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről szóló rendeletnek;  

• valamint a lakások és helyiségek bérletéről szóló rendeletnek. 

 
8.1.3. A városi vagyongazdálkodás megújításának szükségessége  
 

A központi költségvetési támogatás összege elmarad a szakmai jogszabályok által 

előírt követelmények megvalósításához szükséges mértéktől, melynek következtében a 

rendelkezésre álló forrásokból csak részlegesen lehet a feladatok teljesítését megvalósítani. 

Az állami normatíva a feladatellátás költségeit nem teljes körűen fedezi. 

Szigorú gazdasági intézkedések mellett az intézmények feladatát zökkenőmentesen 

ellátni csak akkor lehet, ha a fejlesztésekhez, az ellátás színvonalának emeléséhez, a 

munkafeltételek javításához, a szolgáltatást igénybe vevők komfortérzetének javításához az 

önkormányzati vagyon hatékony mozgósításával a források bővülnek. 

A vagyonnal való gazdálkodás keretében a következő prioritásokat határozták meg:  

• a kötelező feladatok ellátásának biztosítása a jogszabályi feltételeknek való 

megfelelés mellett, 

• a működőképesség folyamatos biztosítása, 

• az ellátás színvonalának emelése. 

 
 
8.2. A vagyonleltár és elemei  
 

Az önkormányzat vagyona a tulajdonából és az önkormányzatot megillető vagyoni 

értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósítását szolgálják. Az 

önkormányzat vagyona törzsvagyonból és a törzsvagyon körébe nem tartozó egyéb 

(forgalomképes) vagyonból áll.  

 
8.2.1. Alapfogalmak 
 

• Törzsvagyonnak az önkormányzati tulajdon azon része nyilvánítható, amely 

közvetlenül kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását, vagy a közhatalom 

gyakorlását szolgálja. A törzsvagyon tárgyai forgalomképtelenek, vagy korlátozottan 

forgalomképesek lehetnek.  
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• Forgalomképtelen vagyon az a tulajdon, amely közvetlenül kötelező önkormányzati 

feladat és hatáskör ellátását, vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja és amit törvény, 

vagy az önkormányzat annak nyilvánít. Forgalomképtelen vagyontárgyak 

elidegenítésére kötött szerződés semmis, azokat nem lehet apportálni, biztosítékul 

adni, vagy egyéb módom megterhelni. Forgalomképtelenek pl. a helyi közutak és 

műtárgyaik, a terek, parkok. 

• Korlátozottan forgalomképes az a tulajdon, amely közvetlenül kötelező, vagy önként 

vállalt önkormányzati feladat ellátását, vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja és 

amelyet törvény vagy az önkormányzat annak nyilvánít. 

• Egyéb (forgalomképes) vagyon minden olyan önkormányzati vagyon, amely nem 

tartozik a törzsvagyon körébe. Jellemzően ide tartoznak az egykori állami bérlakások, 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek (üzletek), részvények és értékpapírok, 

vásárcsarnok, piac, beépítetlen állami tulajdonú földek. 

 

A vagyon forgalomképtelenségét vagy korlátozott forgalomképességét csak törvény, 

vagy az önkormányzat rendelete szüntetheti meg. 

 

8.2.2. A kötelező önkormányzati feladatellátáshoz szükséges vagyon elemei 

 

A helyi önkormányzatok a hatályos jogszabályok alapján széles feladat- és hatáskört 

látnak el, tevékenységük átfogja a helyi közügyek intézését. Az önkormányzati törvény 8. § 

(4) bekezdésének kötelező önkormányzati feladatokra vonatkozó szabályozása egyértelmű: 

„A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai 

nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alap-

ellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról; köteles biztosítani 

a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.” 

Az Ötv. 8. § (1) bekezdése további nem kötelező feladatokat említ: „A települési 

önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a 

településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a 

vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi 

közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és 

településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi 

feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az 

óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a 
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gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; 

közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai 

kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; az egészséges életmód közösségi 

feltételeinek elősegítése.” Az Ötv. 8. § (2) bekezdése szerint ezek közül az „önkormányzat 

maga határozza meg – a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően –, mely 

feladatokat, milyen mértékben és módon lát el”. 

Az Ötv.-ben felsorolt – fentebb ismertetett – feladatok ellátásának alapját az 1990-es 

évek elején végbement vagyonátadás folyamán megkapott korábbi állami és közösségi 

vagyon képezi. Fontos kiemelni, hogy az önkormányzat csak addig vállalhat szabadon 

feladatokat, amíg azok a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetik. (Vállalkozások 

esetében még arra is tekintettel kell lenni, hogy az önkormányzat csak olyan vállalkozásban 

vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.) 

A közfeladatok ellátására éppen ezért az önkormányzatok intézményeket, illetve 

gazdasági társaságokat alapíthatnak. Magyarországon inkább az intézmény-centrikus 

megoldás terjedt el, de Európában a „New Public Management” gyakorlatában jóval 

szélesebb körű megoldásokat alkalmaznak a közszolgáltatások biztosítására, mint pl.: a 

privatizáció, vagy éppen a projekt-program szemléletű közszolgáltatás-szervezés. 

Az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok egészségügyi, szociális, 

hatósági, kommunális, üzemeltetési, kulturális és sportszolgáltatásokat végeznek, illetve 

feladataik ellátásának érdekében vagyonkezeléssel, vagyonhasznosítással is foglalkoznak. Az 

önkormányzat vagyonkezelési stratégiájában megjelenő vagyonelemekbe ezért célszerű e 

szervezeteket és az általuk kezelt vagyont is bevonni. 

 

8.3. Helyzetelemzés 

 
8.3.1. Az önkormányzat vagyona  
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok 

forgalomképesség szerinti megoszlását, darabszám és becsült forgalmi érték alapján az 1. 

számú ábra és az 1. számú táblázat mutatja be.  

Az önkormányzat 5 339 önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlannal 

rendelkezik, melyeknek összes becsült forgalmi értéke 132,6 milliárd forint.  
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1. számú tábla: Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok főbb jellemzői  
2008. január 1-i állapot szerint  

 

MEGNEVEZÉS Az ingatlanok 
szám (db) 

Terület nagysága 
(m2) 

Becsült érték 
(eFt) 

Forgalomképtelen törzsvagyon 

Közterületek 4 211 14 272 746 75 313 170
Temetők 16 513 035 480 057
Csatornák 23 162 692 67 489
Forgalomképtelen törzsvagyon 4 250 14 948 473 75 860 716

Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak 

Intézmények 156 1 725 896 35 269 715
Erdők 49 2 092 539 11 008 474
Korlátozottan forgalomképes  205 3 818 435 46 278 189

Forgalomképes vagyontárgyak  

Lakóingatlanok 291 315 302 8 693 539
Egyéb vagyontárgyak  40 33 882 1 129 288
Beépítetlen területek 129 223 951 342 513
Mezőgazdasági területek 424 3 397 732 273 329
Forgalomképes vagyontárgyak  884 3 970 867 10 438 669

Mindösszesen 5 339 22 737 775 132 577 574
Forrás: Önkormányzati Ingatlankataszter 

 

A táblázatból kitűnik, hogy a teljes önkormányzati ingatlanvagyon jelentős része 

forgalomképtelen (4250 db), illetve korlátozottan forgalomképes (205 db) és csak elenyésző 

része forgalomképes (884 db), mely a becsült forgalmi érték alapján az ingatlanállomány 8 %-

át sem éri el (10,4 milliárd forint).  

1. számú ábra 

Az önkormányzati vagyon megoszlása
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Forrás: Önkormányzati Ingatlankataszter 
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Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok területi megoszlását a 2. számú ábra mutatja 
be. 

2. számú ábra 
A vagyon megoszlása a közigazgatási területen belül
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Forrás: Önkormányzati Ingatlankataszter 

 
Az ingatlanok összesen 2 273,7 hektárnyi területen helyezkednek el, melyből 1 331,2 

ha külterület, míg 942,5 ha belterület. A darab szám szerinti megoszlásából látható, hogy az 

ingatlanok közel 50 %-a (48,6 %) külterület, de értékét tekintve a teljes vagyonból csupán 9,1 

%-ot képvisel.  

A forgalomképes vagyon főbb elemek szerinti megoszlását a 3. számú ábra 

szemlélteti, melyből kitűnik, hogy a forgalomképes vagyonelemeken belül meghatározó 

nagyságrendű a lakások részaránya (83,28 %). 
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3. számú ábra 

Forgalomképes vagyontárgyak megoszlása érték szerint 

Lakóingatlanok
83,28%

Beépítetlen 
területek
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Mezőgazdasági 
területek
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Forrás: Önkormányzati Ingatlankataszter 

 
A lakásállomány jelenleg 291 db önálló helyrajzi szám alatt helyezkedik el, 

melyekben összesen 1660 db lakás található, ezek együttes alapterülete 73.577 m2, az átlagos 

lakásnagyság 44,3 m2. A lakások – a bérlakás privatizációt követően – a város különböző 

területein jelentősen szétszórtan, tagoltan helyezkednek el.  

Az önkormányzat a város közigazgatási területén kb. 340 ha külterületi 

mezőgazdasági rendeltetésű (szántó, rét, legelő, erdő) területtel rendelkezik. A mezőgazdasági 

területek a város különböző részein, jelentősen széttagoltan helyezkednek el, viszonylag 

kevés a nagyobb egybefüggő, gazdaságos gépi művelésre alkalmas földterület, hiszen egy 

parcella átlagos mérete csak 8014 m2. 

Az önkormányzat tulajdonában van kb. 210 ha nagyságú külterületi erdő is, mely az 

önkormányzati törvény és vagyontörvény rendelkezései szerint a korlátozottan forgalomképes 

vagyonelemek közé van sorolva, azonban a földtörvény előírásai szerint ez is a termőföld 

kategóriába tartozik. A pontos adatokat a 2. számú tábla mutatja. 

2. számú tábla: Mezőgazdasági és erdő vagyon 

Mezőgazdasági területek 

MEGNEVEZÉS Az ingatlanok 
szám (db) 

Terület 
nagysága (m2) 

Becsült érték 
(eFt) 

Erdők 49 2 092 539 11 008 474
Mezőgazdasági termőterületek 424 3 397 732 273 329
Összesen  473 5 490 271 11 281 803

   Forrás: Önkormányzati Ingatlankataszter 
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8.3.2. A kötelező önkormányzati feladatellátáshoz szükséges vagyon elemei  

 

Kecskemét város a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását a Magyarországon 

meghonosodott rendszerhez hasonlóan intézményein keresztül biztosítja. Az önkormányzat 

intézményi vagyona az ingatlan állományon belül darabszámát tekintve csekély százalékot 

(3,8 %), ellenben magas értéket képvisel (46,3 milliárd forint, ami 34,9 %). 

4. számú ábra: Az intézményi vagyon területi elhelyezkedése 

 
 Forrás: Önkormányzati Ingatlankataszter 

Az intézményi vagyon részletes áttekintéséhez és elemzéséhez javasolt lenne a 

vagyonelemek e csoportját egy új információs rendszer keretében összekötni az IVS 

városrészi társadalmi és gazdasági eredményeivel, és ez alapján területi szinten racionalizálni 

a feladatellátást és a hozzá kapcsolt vagyont (lásd bővebben az 5. fejezet bevezetőjében).  

 
8.3.3. Gazdasági társaságok kezelésében lévő vagyon 

 

 Kecskemét város vagyonának kezelését – Magyarországon általánosan elterjedt 

megoldás szerint – az önkormányzati feladatok „hatékonyabb” ellátása érdekében több 

gazdasági társaság végzi. (Lásd 7. sz. táblázat.) E társaságok egy részének közös jogelődje az 

1993-ban megszűnt Kecskeméti Ingatlankezelési és Távfűtő Vállalat, melyből fő 
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tevékenységenként alakultak meg az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező cégek. Ezek 

közül fontos kiemelni a KIK-FOR Kft.-t, mely az önkormányzat tulajdonában lévő – nagyobb 

részt szociális – bérlakások, továbbá a saját tulajdonát képező üzlet- és irodabérlemények 

kezelésével (üzemeltetésével, karbantartásával és felújításával) foglalkozik. 2007. január 1-től 

e feladatai mellé a Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 822/2006.(XII.14.) KH 

számú határozatával a  KIK-FOR Kft. vagyonkezelésébe adta az Önkormányzat tulajdonát 

képező belterületi beépítetlen földterületeket és a külterületi mezőgazdasági és zártkerti 

besorolású ingatlanokat is. A társaság aktívan vesz részt az Önkormányzat által támogatott 

városrehabilitációs programokban is, így a birtokában, illetve kezelésében lévő vagyonelemek 

kiemelt fontossággal bírnak az „Ipari- és technológiai szolgáltatás fejlesztés-program” és a 

„Funkcióbővítő városrehabilitáció”-t célzó IVS akcióterületi programokban is. 

Szintén a Kecskeméti Ingatlankezelési és Távfűtő Vállalatból alakult meg 1993-ban a 

Kecskeméti Termostar Kft., melynek alapvető feladatai: hőenergia termelése, elosztása, 

értékesítése, fűtés- és használati melegvíz-szolgáltatás, villamosenergia-termelés, - elosztás 

valamint hőtermelő, hőelosztó és hőfelhasználó berendezések létesítése, fenntartása, javítása 

és üzemeltetése. 1995-ben a kft. egyesült a DÉMÁSZ Zrt. tulajdonában lévő Kecskeméti 

Hőszolgáltató Kft.-vel, így a társaság 69 %-a tartozik csak önkormányzati tulajdonba, 31 %-a 

a DÉMÁSZ Zrt.-é.  

További kötelező közfeladatot ellátó cégek is tartoznak az Önkormányzat 100%-os, 

vagy résztulajdonába, mint a Bácsvíz Zrt., amely az ivóvíz ellátást biztosítja, a Kecskeméti 

Városgazdálkodási Kft., amely a hulladékszállítással foglalkozik (regionális léptékben is), 

illetve a Hírösgazda Kft., amely városüzemeltetési feladatokat lát el különösen a zöldfelületek 

kezelése, a köztisztaság, és gépészeti, gondnoksági felügyelet terén. Ingatlanhasznosítás 

szempontjából külön ki kell emelni, hogy a Bácsvíz Zrt.-ből 2006-ban kivált Hírös-Park 

Ingatlanhasznosító Kft.-t, amely 100 %-os önkormányzati tulajdonú és törzstőkéjét a Szauna 

Hotel, a Kemping, és a Benkó Zoltán Szabadidő Központ képezi. (Eredetileg a Tó Hotelt is 

ide apportálta az Önkormányzat, később azonban ezt levette a listáról.) A társaság fő profilja 

az ingatlan bérbeadás. Az IVS szempontjából az általa kezelt vagyon kiemelkedően fontos, 

hiszen ingatlanjai részét képezik a „Hírös város” turisztikai vonzerő program keretében 

megvalósítandó fejlesztéseknek. 

A város az előzőekben felsorolt cégeken kívül több létesítményt működtető gazdasági 

társaságnak is 100%-os, vagy résztulajdonosa is, mint pl.: a Kecskeméti Regionális 

Hulladéklerakó Kft., a Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ Kht., a Stadion 

Sportlétesítményeket Működtető Kht., a Széktó Működtető és Szolgáltató Kft. és a 
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Kecskeméti Sportlétesítményeket Működtető Kht. Ez utóbbi cég bérleti konstrukcióban 

üzemelteti a Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark létesítményeit, melyek fejlesztései 

szorosan kapcsolódnak a Hírös-Park Ingatlanhasznosító Kft. Szauna Szálló beruházásához is. 

(Lásd 7. számú tábla.) 

 

8.3.4. A Kik-For Kft. vagyonkezelésében lévő ingatlanállomány 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonába 1993-ban került 

korábbi állami tulajdonból a mintegy 5700 db bérlakás, melyekből a 2007. december 31-i 

fordulónapon 1572 db bérlakás volt az önkormányzat tulajdonában. (Az 5. számú ábra 

mutatja a lakásvagyon területi elhelyezkedését.) A nagymértékű csökkenés oka a folyamatos 

értékesítés volt, mely a legjelentősebben a tulajdonba kerülést követő első néhány évben 

mutatkozott. Az elmúlt 2-3 évben a lakásszám jelentős ingadozást nem mutatott. Az 

értékesített lakások száma éves szinten 5-10 db-ra redukálódott. A jelenlegi lakásállomány 

nagy része törvényi előírás és az önkormányzat tulajdonosi döntése alapján tovább már nem 

értékesíthető, hosszú távon megtartandó. 

5. számú ábra: Önkormányzati tulajdonú lakások területi elhelyezkedése 

 
 



  

 

                 KECSKEMÉT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 

              MMTTAA  RRKKKK  AAllffööllddii  TTuuddoommáánnyyooss  IInnttéézzeett,,  KKeeccsskkeemméétt,,  22000088..  13

A lakásállomány összetétele 

A bérlakás-állomány komfortfokozat szerinti megoszlása: 

 - összkomfortos (45%):    710 db 

 - komfortos (34%):     529 db 

 - félkomfortos (7%):     106 db 

 - komfort nélküli (14%):    227 db 

6. számú ábra 

A bérlakás-állomány komfortfokozat szerinti megoszlása

45%

34%

7%

14%

összkomfortos komfortos félkomfortos komfort nélküli

 
 

Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás-állomány mintegy 79%-a összkomfortos 

és komfortos, amelyek műszaki állapota megfelelő. A fennmaradó 21% szétszórtan 

elhelyezkedő zömében félkomfortos és komfortnélküli lakásokat tartalmaz. Ebből is közel 

felének a műszaki állapota megfelelő, illetve mintegy 130 db-nak – a lakásállomány kb. 8%-

ának – a rehabilitációja indokolt a rossz műszaki állapot, és a gazdaságtalan fenntartás 

alapján. 

 

A bérlakás-állomány megoszlása értékesíthetőség szerint: 

 - a Lakástörvény előírásai miatt nem értékesíthető (~56%):  877 db 

 - értékesíthető (~44%):       695 db 

 

A bérlakás-állomány megoszlása bérbeadás jellege szerint: 

- szociális jellegű lakás (~51%):    797 db (4. sz. tábla, 7. sz. ábra) 

- nem szociális jellegű (~49%):    775 db (5. sz. tábla, 8. sz. ábra) 
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4. számú tábla: Szociális bérlakás-állomány összetétele, és állapota 

 
1. nyugdíjas házban lévő lakások 89 db
2. társasházakban lévő lakások 348 db
3. egyéb tömbépületben lévő lakások 65 db
4. szétszórtan elhelyezkedő lakások 295 db
Összesen 797 db  

 
7. számú ábra 

A szociális bérlakás-állomány összetétele

11%

44%

8%

37%

nyugdíjas házban lévő lakások társasházakban lévő lakások
egyéb tömbépületben lévő lakás szétszórtan elhelyezkedő lakások  

 
A szociális lakásállomány nagy része megfelelő műszaki állapotú, karbantartással, 

felújítással szinten tartható. A szociális bérlakás-állomány mintegy 10%-ának viszont a 

jelenlegi hasznosítása csak költséget jelent a fenntartó számára.  

 
5. tábla: Nem szociális alapon bérbe adott lakásállomány összetétele, és állapota 

 
1. Homokbányai bérlakások 240 db
2. Fiatal Házasok Otthonában lévő lakások
   (Széchenyi stny. 2-4., Petőfi S. u. 16.)
3. Felújított költségtérítéses lakások
    (Petőfi S. u. 16.)
4. Átmeneti otthonok
    (Mátis K. u., Rávágy tér)
5. Műterem lakások      11 db
Összesen 775 db

279 db

72 db

173 db
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8. számú ábra 

A nem szociális bérlakások összetétele
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A nem szociális lakásállomány műszaki állapota megfelelő, illetve jó műszaki 

állapotú, ebből is kiemelkedő a homokbányai felújított lakások állapota. A lakásállomány 

többi része is folyamatosan felújításra kerül részben saját forrásból, részben pályázati 

támogatással. 

2007. január 1.-től a fenti vagyonelemek mellett Kecskemét Megyei Jogú Város 

Közgyűlése a 822/2006.(XII.14.) KH számú határozatával a kizárólagosan önkormányzati 

tulajdonban lévő KIK-FOR Kft. vagyonkezelésébe adta a tulajdonát képező belterületi 

beépítetlen földterületeket és a külterületi mezőgazdasági és zártkerti besorolású ingatlanokat 

is.  

6. számú tábla: A vagyonkezelésbe adott ingatlanok darab száma és nagysága 

  Darabszám Terület 
Belterület  100 db   18 ha 5717 m2 

Külterület  421 db 343 ha 7912 m2 

Összesen:  521 db  362 ha 3629 m2 

 

A vagyonkezelő elkészítette a kezelésébe adott ingatlan állomány feltérképezését, 

elemzését, amely alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a 

vagyonkezelési koncepcióját. 
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8.3.5. Kecskemét város és a Kik-For Kft. IVS akcióterületekhez nem kapcsolódó 

ingatlanfejlesztési tervei 

 

 A város és az önkormányzati vagyont kezelő Kik-For Kft. az új településrendezési terv 

alapján előírásai és lehetőségei szerint három területen tervez telekalakítást. A kijelölt 

területek jelenleg még zártkerti, vagy külterületi besorolásúak, azonban közel helyezkednek el 

a belterülethez, vagy a rendezési terv alapján eleve belterületbe vonásra kijelöltek. Mindezek 

miatt az önkormányzat és a vagyonkezelő úgy határozott, hogy jelentős értéknövekedést 

hozhat a területek felparcellázása, telekosztása.  

 

1. Alsószéktó térségében  

 

Alsószéktó térségében a Madár utca – Izsáki út – Homokbányai laktanya között 11 db 

telek található melyek Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képezik, 

és a KIK-FOR Kft vagyonkezelésében vannak.  

A jelenleg érvényes Településrendezési Terv a területre részletes telekalakítási 

szabályokat nem határoz meg, hanem telekalakítási terv készítését írja elő, melynek 

elkészítése jelenleg folyamatban van. Amennyiben a térségben ismertek lesznek a részletes 

rendezési tervi szabályok, akkor határozható meg, hogy a meglévő ingatlanokhoz még mely 

területeket kellene a térségben megvásárolni, vagy kisajátítani.  

A korábbi vásárlások során az önkormányzati ingatlanszerzések csak azon területekre 

terjedtek ki, melyek esetében a tulajdonosokkal a kisajátítást megelőzően önkéntes adásvétel 

útján meg lehetett egyezni. A további területvásárlásoknál számolni kell az esetleges 

kisajátítási ingatlanszerzésekkel, ami jelentősen megnövelheti a telekalakítás időigényét.  



  

 

                 KECSKEMÉT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 

              MMTTAA  RRKKKK  AAllffööllddii  TTuuddoommáánnyyooss  IInnttéézzeett,,  KKeeccsskkeemméétt,,  22000088..  17

 

9. számú ábra: Alsószéktói telekalakítások 

 

 
 

2. Kadafalva, Mókus utca 

 

Az Önkormányzat Kecskemét – Kadafalva közigazgatási terültén a Mókus utca – 

Csalánosi Erdő között rendelkezik olyan egybefüggő nagyobb területtel, melyen mintegy 70 

db családiház építésre alkalmas lakótelek lesz kialakítható.  

A területet határoló utcában az alapvető közműhálózatok (víz, villany, gáz, csatorna) 

rendelkezésre állnak, így viszonylag kisebb befektetéssel és egy rövid időintervallumon belül 

megvalósítható a telekalakítás.  
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10. számú ábra: Kadafalvi telekalakítások 

 

 
 

3. Halasi úti volt zártkertek területén történő telekalakítás 

 

A Halasi úti volt zártkerti övezetben 28 db, egyenként kb. 700 m2-es ingatlan képezi a 

jelenlegi ingatlan-nyilvántartás szerint az Önkormányzat tulajdonát. A hatályos Helyi Építési 

Szabályzat előírásai szerint az ingatlanok belterületbe vonásra előirányzottak. A 

mezőgazdasági művelési ágból történő kivonást és belterületbe vonást követően lehetőség van 

az ingatlanok belterületi lakótelekként történő felhasználására, értékesítésére. A Helyi Építési 

szabályzat szerint fenti ingatlanok belterületbe vonást követően 15 %-os mértékben lesznek 

beépíthetők lakóházzal. A terület belterületbe vonásának jogi akadály nincs, ugyanis az 

Önkormányzat mint tulajdonos a Halasi úti hobbik területén az elmúlt év folyamán a HÉSZ 

szabályai szerint az utakat, közterületeket belterületbe vonta. Így valamennyi eddigi zártkerti 

ingatlan belterületi úttal határos. Továbbá már magántulajdonban lévő területek belterületbe 

vonása is folyamatban van.  
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11. számú ábra: Halasi úti zártkertek telekalakítása 

 

 
 

4. Katonatelep Platán utcai telekalakítás  

 

Az Önkormányzat tulajdonát képezi és a KIK-FOR Kft vagyonkezelésében van a 

területen egy 3,5 ha-os nagyságú jelenleg külterületi szántó művelési ágú ingatlan. Az 

ingatlan természetben Katonatelep belterületéhez csatlakozóan a Platán utca Kecskemét – 

Nagykőrös közötti 441. sz. országos főútvonal mellett helyezkedik el.  

Az érvényes TRT-ben az ingatlan belterületbe vonásra tervezett és „Lf” családiházas 

lakóövzeti felhasználásra előirányzott. Az érvényes HÉSZ szerint az Önkormányzati 

ingatlanból mintegy 13-14 db, önálló beépítésre alkalmas 1200 m2 nagyságú belterületi 

lakótelek lesz kialakítható. 
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12. számú ábra: Katonatelepi telekalakítás 

 

 
 

5. Hetényegyháza, Huszka L. utcai telekalakítás 

A kecskeméti 20593 hrsz-ú ingatlan az Önkormányzat tulajdonát képező 

hetényegyházi sportpálya ingatlan. A HÉSZ a sportpályából a Huszka L. utca mentén egy 

telekmélységben lakóövezetet jelölt ki. Az előírások szerint a HÉSZ a mellékelt 

térképvázlaton jelöltek szerint kb. 6400 m2 nagyságú területen mintegy 8-9 telek kialakítását 

teszi lehetővé. A lakótelkek kialakítására kijelölt terület ugyan nincs a KIK-FOR Kft 

vagyonkezelésében, de a településrendezési szabályok és ennek alapján végrehajtandó 

feladatok miatt célszerű volna, ha a Közgyűlés a többi belterületi beépítetlen ingatlanokhoz 

hasonlóan azt a Kft vagyonkezelésébe adná a telekalakítás végrehajtás érdekében. 
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13. számú ábra: Hetényegyházi telekalakítás 

 

 
 

6. Belső Mária-hegyi telekalakítás 

Kecskemét Máriahegy térségében van egy 5000 m2 nagyságú ingatlan Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában és a KIK-FOR Kft vagyonkezelésében. 

A térség részletes szabályozási tervének elfogadása és a terület belterületbe vonása, építési 

telkekké alakítása lakossági kezdeményezésre jelenleg folyamatban van. Ebből az ingatlanból 

a szükséges övezeti határmódosítással önállóan 6 db építési telek kialakítása történhet meg.  

A térségben érintett magánszemélyekkel együttesen a belterületbe vonást követően, az 

utcák, közterületek kiszabályozása után kialakíthatók a fent vázolt építési telkek. A térség 

fejlesztési tervének elfogadása után a fejlesztés ütemében valósulhat meg a kiszabályozott 

utcákban a szükséges közműhálózat is.  
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14. számú ábra: Belső Mária-hegyi telekalakítás 

 

 
 

8.3.6. Önkormányzati portfolió vagyon 

 

Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságait azzal a céllal 

hozta létre, hogy a kötelező feladat-ellátás így rugalmasabban, hatékonyabban valósuljon 

meg. A gazdasági társaságok működésének folyamatos ellenőrzése alapján célszerű 

megvizsgálni a feladatellátás színvonalát és megkövetelni a racionális gazdálkodást. 

Folyamatos felülvizsgálatot igényelnek az önkormányzat résztulajdonában lévő 

gazdasági társaságok is, hiszen amennyiben nem hozzák azt az eredményt, mely indokolttá 

tette a részesedés megszerzését (osztalék-bevétel, érdekérvényesítő képesség növelése, 

vállalkozások támogatása stb.), a társaságban lévő vagyon „holt-tőkévé” változik. 

A kecskeméti önkormányzat tulajdonában lévő, illetve részesedésével működő 

társaságok jegyzett tőkéje, az önkormányzat tulajdoni részesedése és annak értéke a 

következők szerint mutatható be: 
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7. számú tábla: Az önkormányzat részesedései gazdasági társaságokban 
Gazdasági társaság  Tulajdoni részesedés 

neve székhelye jegyzett tőkéje 
(E Ft) mennyisége ( % ) értéke (e Ft) 

Az Önkormányzat 100 % -os részesedéssel rendelkezik 

KIK-FOR Kft. Kecskemét 509 410 100,00 509 410
Városgazdasági  Kft. Kecskemét 57 000 100,00 57 000

Hírösgazda Kft. Kecskemét 50 000 100,00 50 000
HÍRÖS-PARK Kft. Kecskemét 194 000 100,00 194 000
Széktó Kft. Kecskemét 3 000 100,00 3 000
Kecskeméti Sport Kht. Kecskemét 3 000 100,00 3 000
Kecskeméti Szinfónikus 
Zenekar Kht. Kecskemét 9 445 100,00 9 445

Kecskeméti TISZK Kht. Kecskemét 3 000 100,00 3 000
Összesen: 8 db   828 855   828 855

Az önkormányzat 75%-on felül és 100% alatti részesedéssel rendelkezik 

Összesen: 0 db   0   0

Az Önkormányzat 50%-on felüli és 75%-os részesedéssel rendelkezik 

Termostar Kft. Kecskemét 1 114 430 69,51 774 390
Bácsvíz Zrt. 
Kecskeméti Regionális Kecskemét 4 636 125 55,475 2 571 942
Hulladéklerakó Kft. Kecskemét 3 000 51,00 1 530
Puszta Kft. „va” Kecskemét 1 000 51,00 510
Stadion Kht. Kecskemét 3 000 51,00 1 530

Összese: 5 db   5 757 555   3 349 902

Az Önkormányzat 25%-on felüli és 50%-os részesedéssel rendelkezik 

Összesen: 0 db   0   0

Az Önkormányzat 25%-on aluli részesedéssel rendelkezik 

Amfora Zrt. Győr 285 521 0,44 1 260
Dél-alföldi Regionális 
Fejlesztési Zrt. Békéscsaba 710 510 1,14 8 080
Fogathajtó VB Kft. Kecskemét 3 000 0,33 1 000

Kecskemétfilm Kft. Kecskemét 39 850 20,25 8 070

Gong Rádió Kft. Kecskemét 29 810 18,31 5 460

Filantrop Kht. Kecskemét 70 000 5,00 5 954

Bugaci Kisvasút Kht. Kecskemét 3 000 16,67 500
Összesen: 7  db   1 141 691   30 324
Mindösszesen: 20 db   7 728 101 0 4 209 081
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Az önkormányzat vagyonmérlegéből kiderül, hogy értékpapírral nem rendelkezik, 

viszont jelentős szabad pénzeszköze van, melynek esetleges befektetési lehetőségét meg 

lehetne vizsgálni átmeneti jövedelemtermelő célzattal.  

 

8.4. Értékelés 

 

Az önkormányzati vagyont áttekintve megállapítható, hogy az intézmények 

kezelésében lévő vagyonelemek jelentős értéket képviselnek. Erre figyelemmel a 

vagyongazdálkodás eredményessége döntően függ az intézményrendszer feladatorientált 

működtetésétől, az intézmények „jó gazda gondosságával” való eljárásától a vagyon 

tekintetében, mely sok esetben felülvizsgálatra szorul. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közelmúltban hozott 

döntéseivel előrevetítette a vagyongazdálkodási stratégia kialakításának szükségességét. 

A szociális intézményrendszer és a szakmai feladatellátás hatékonyságának növelése, 

valamint a működés racionalizálása érdekében megszüntetett Margaréta és Platán Otthon által 

nyújtott ellátásokat szakfeladatként az Egészségügyi és Szociális Intézmények 

Igazgatóságához rendelte 2007. július 1-től. 

Az oktatási ágazatban is jelentős változtatásokra került sor, döntés született a 

közoktatási intézmények átszervezéséről. Ezt követően öt önállóan gazdálkodó többcélú 

közoktatási intézményt hoztak létre. A kialakított intézmények székhelyükön egy-egy 

gazdasági szervezettel rendelkeznek. A gimnáziumok esetében is megtörtént a gazdasági és 

pénzügyi összevonás. A Katona József Gimnáziumot jelölték ki, mint önállóan gazdálkodó 

intézményt, amely ellátja a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó részjogkörű 

intézmények gazdasági és pénzügyi feladatait is.  

A szakképző intézmények gazdasági feladatellátása 2007. második félévétől integráció 

keretében történik. A Gáspár András Szakközépiskola önállóan gazdálkodó, a többi 

intézmény részben önállóan gazdálkodó részjogkörű intézményként működik tovább. 

Az intézményrendszer átalakítása a vagyongazdálkodás rendszerének átgondolását is 

szükségessé teszi. A racionalizálást szem előtt tartó szakmai döntéseket a vagyonelemekkel 

való optimális gazdálkodásnak kell követnie, így érhető el átfogó eredmény az 

intézményrendszer vonatkozásában. 

Az elkövetkező években fő célként határozták meg a stabil pénzügyi környezet 

megteremtésével és a külső források bevonásával a város távlati céljainak megvalósítását, 
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gazdaságának élénkítését, az infrastruktúra további fejlesztését, a városrészek 

esélyegyenlőségének megteremtését.  

 

8.4.1. A vagyonkezelésben lévő ingatlanállomány értékelése 

 

Terület, telek és egyéb ingatlan értékesítéséből a 2007. évben összesen 171.722 E Ft 

bevétel keletkezett. A tervezett telek- és területértékesítések teljesítése jóval az eredeti 

előirányzat alatt alakult.  

A lakások bérleti díjából származó bevételek elmaradása a módosított előirányzathoz 

képest indokolja a lakásgazdálkodás jelenlegi helyzetének áttekintését, a lakásállomány 

felülvizsgálatát a kereslethez igazodó kínálati piac kialakítását. 

A jelenlegi törvényi szabályozás nem teszi lehetővé a vagyonkezelésbe adott 

ingatlanokkal való gazdálkodásban a rugalmas döntések meghozatalát, így az eredményesség 

nem várható el. 

 

8.5. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia viszonya a vagyonelemekhez  

 

8.5.1. Az IVS és a vagyongazdálkodás összefüggései 
 
 Jelenleg Magyarországon az önkormányzatoknak a legfontosabb feladata a helyi 

közszolgáltatások szervezése. Ebből következően a helyi vagyongazdálkodás során a 

legfontosabb probléma, hogy a közszolgáltatásoknak alárendelt vagyon sorsa teljes mértékben 

alá van rendelve az adott ágazat forrásellátottságának. További jellemző, hogy a beruházások 

lehetőségének elnyerése a település-irányítás sikerességének mércéjévé vált. A helyi 

közösségek számára a fejlesztések mintegy ajándék jelleggel jelennek meg. A beruházások 

megvalósítása sokszor nem kellően megalapozott igény- és hatástanulmányokon alapszik, 

hanem sok esetben az éppen akkor aktuális pályázati kiírások célkitűzései határozzák meg 

azokat. Az önkormányzatok sok esetben nem törődnek a hosszútávú kötelezettségekkel, a 

fenntartással, holott a csökkenő állami támogatások mellett egyre fontosabb lenne, hogy 

tudatos beruházási programok valósuljanak meg. Ennek a lehetőségét adja meg az Integrált 

Városfejlesztési Stratégia elkészítése, hiszen széleskörű, városrész szintű társadalmi és 

gazdasági helyzetfeltáráson alapul. Éppen ezért a városi IVS-t két vonatkozásban is 

alkalmazni kell a vagyonstratégia elkészítésében:  
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• a városrészi elemzések eredményeinek felhasználása közszolgáltatásokhoz rendelt 

vagyon értékelésében (funkcionális vagyonelemek áttekintése); 

• a kiemelt városi programokhoz tartozó akcióterületeken lévő önkormányzati vagyon 

optimális felhasználása miatt. 

Az első pontban meghatározott feladathoz célszerű a vagyonkataszter mellett 

felállítani egy olyan vagyonnyilvántartást, amely városrészi szinten az egyes 

vagyonelemekhez rendel jövőbeni mennyiségi és minőségi igénymutatókat, illetve a jelenlegi 

helyzetet jellemző kihasználtsági, hatékonysági indikátorokat. Ezen információs rendszer és a 

társadalmi-gazdasági elemzések tükrében célszerű lenne átértékelni az önkormányzati 

intézmények kezelésében lévő vagyont és dönteni egyes közszolgáltatások esetleges 

kiszervezéséről, megszűntetéséről a hozzájuk kapcsolódó vagyonelemek hatékonyabb 

felhasználásról, illetve – ha szükséges – a bővítéséről. Összefoglalva tehát célszerű lenne az 

IVS-ben meghatározott városrészekből egyfajta területi (társadalmi-gazdasági szempontból 

homogén) zónarendszer létrehozása, melyhez egyértelműen kapcsolódhatna a 

közszolgáltatások szervezése, és az ezekhez kapcsolt vagyonelemek áttekintése. 

Végezetül Kecskemét esetében ki kell emelni, hogy az IVS-ben meghatározott városi 

programok megvalósítását az önkormányzat csak korlátozottan tudja saját vagyona 

felhasználásával elősegíteni. Ennek legfontosabb oka, hogy bár az önkormányzat jelentős 

vagyonnal rendelkezik, ennek csak kb. 10%-a forgalomképes. Ebből következően a város 

nem rendelkezik olyan vagyonelemekkel, melyek az IVS-ben megfogalmazott jelentős 

fejlesztések és beruházások alapját képezhetnék.  

Az IVS-ben megfogalmazott, kiemelt városi programokhoz tartozó akcióterületeken 

lévő önkormányzati vagyonelemek áttekintésével, illetve más tulajdonosok és az 

önkormányzat közös lehetőségeinek feltárásával a következő tartalmi részek foglalkoznak, 

programonként áttekintve a lehetőségeket. 

 
8.5.2. Ipari- és technológiai szolgáltatás fejlesztés-program, innovációs központ program 
(3P)  
 
 Az e programban megfogalmazott célok lényegében ipari park és logisztikai központ 

fejlesztését és egy innovációs központ felállítását jelentik. Az eddig megfogalmazott elkészítő 

koncepciók alapján lényegében három terület jöhet számításba, mint akcióterület: 

• a Kecskeméti Innovációs központ esetében a Homokbányai terület, 

• az ipari park fejlesztés esetében pedig a meglévő Kecskeméti Ipari Park mellett lévő 

területek, 
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• a logisztikai központ esetében az M5 és az M8 autópálya tervezett találkozásánál lévő 

terület. 

 

8.5.2.1. Kecskeméti Innovációs Központ 

 

A projekt stratégiai célja a Dél-Alföld gazdaságfejlesztésének és versenyképességének 

segítése az alkalmazott műszaki, informatika és a modern üzleti tudományok fejlesztési 

központjának létrehozásával Kecskeméten. További cél a Kecskeméti Főiskola - azon belül is 

kiemelten a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar - tudásbázisának beintegrálása 

az innovációs központ munkájába. A kutatóműhelyek, középszintű oktatási intézmények, a 

régió KKV-i és nagyobb iparvállalatai, valamint betelepülni szándékozó kifejezetten 

technológia és tudásintenzív, innovatív vállalkozások, spin-off cégek, vállalkozásfejlesztési 

alapítványok, kamarák, érdekképviseleti szervezetek, régiófejlesztő intézmények, 

pénzintézetek, stb. közötti hatékony együttműködés kialakítása: az innovációs tevékenységet 

folytató, az innovációt adaptáló gazdasági és tudományos kapcsolatos erősítése. 

A jelenleg használaton kívüli, volt katonai létesítmény barnamezős beruházás 

keretében történő hasznosítása funkcióváltással. A tudásközpontban kialakításra kerülnek: 

laboratóriumok, kutatóhelyek, tudományos diákcentrum, oktatási termek, konferencia terem, 

regionális innovációs, illetve K+F információs és szolgáltató központ, internet alapú, virtuális 

tudásközpont. Itt kapnának még helyet az innovációt és vállalkozásfejlesztést segítő 

szervezetek, a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, az Üzleti és Innovációs Centrum (BIC), az 

Autó és Közlekedés Ipari Kompetencia Központ, eMagister Kht. 

A projekt szellemiségében és gyakorlatában a kormány innovációs politikájával 

összhangban teremt hídképző, technológia és tudástranszfer, regionális csomópontot, a 

műszaki, informatikai, alkalmazott gazdasági és üzleti tudományok, az anyagtudományok, az 

anyag- és energiatakarékos technológiák, a folyamatirányítás, az infokommunikációs 

technológiai (IT) ipar, az automatizálás, a környezetvédelem területén. 

 A projekt számára meghatározott homokbányai terület tulajdonosa a Magyar Állam, 

vagyonkezelője a Kecskeméti Főiskola és az Oktatási Minisztérium. Terület 

tulajdonviszonyait és tervezet felhasználását az alábbi térkép mutatja:
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15. számú ábra: A Homokbánya területének tervezett felhasználása 

 

 
 

1. Mintegy 19 ha-os területet az elmúlt év során a Főiskola kereskedelmi fejlesztés céljára 

értékesített. Ezen a területen a városban működő egyik meghatározó kereskedelmi áruházlánc 

kíván üzleti célú fejlesztéseket megvalósítani.  

2. Kollégiumi terület kb. 8,2 ha. Ezen a tömbön belül találhatók a Főiskola által korábban 

kialakított, felújított kollégiumi épületek, amelyek továbbfejlesztéséhez sport, kulturális 

létesítmények jövőbeni megvalósításához biztosított az elképzelés további fejlesztési 

területeket.  

3. Kecskeméti Innovációs Központ számára fenntartott 4,1 ha-os terület. A fejlesztési 

elképzelés a következő fejezetben kerül részletesen ismertetésre.  

4. Kecskemét MJV Önkormányzat tulajdonában lévő kb. 4 ha-os terület. Ezen a tömbön belül 

található egy középiskola, valamint 6 db felújított (egyenként 60 lakásos) lakóépület, melyből 

két épület magántulajdonban van, míg négy épületet bérlakásként hasznosít a város. Továbbá 

egy hetedik épület szintén városi tulajdonban van és még felújításra vár.    

5. A Főiskola tulajdonában lévő közvetlen értékesítésre tervezett kb. 5,6 ha-os összterületű 

ingatlanok. A Főiskola e területeket értékesíteni tervezi, melyek biztosítanák a további 

területek fejlesztéséhez szükséges saját anyagi forrásokat.  
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6. A Kecskeméti Főiskola és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat közös 

hasznosítására tervezett ingatlanok, melyek összesen kb. 29 ha nagyságú területet fednek le. 

 

8.5.2.2. Ipari Park bővítés 

  
 A város tulajdonában lévő ipari park bővítésére több elképzelés is született, melyek 

közül itt a projekt előkészítése során véglegesnek nyilvánított verziót mutatjuk be. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 1998-ban nyerte el az ipari park címet 

egy 55,8 ha összterületű és 51,8 ha hasznosítható területre, melyet az elmúlt években teljes 

egészében betelepítettek. Már a cím elnyerésekor megfogalmazták, hogy a területet bővíteni 

kell, mert erre vonatkozóan folyamatos igény jelentkezett. A bővítésnek területi akadálya 

nincs, hisz a park mellett találhatók olyan telkek, melyek ilyen célra hasznosíthatók. 

Kecskemét város településrendezési terve is azzal számol, hogy város ezen része ipari 

területként funkcionál a jövőben. 

 A bővítés célja, hogy a jelenlegi ipari park szolgáltatásait bővítse, és egy klasszikus 

ipari parki infrastruktúra kerüljön kialakításra. Éppen ezért a bővítéséhez megvásárlásra került 

a 8683/98  hrsz-ú 2,7 ha nagyságú terület. Erre egy 741 m2 felületű inkubátor, illetve 

szolgáltatóház, valamint a termelőtevékenységekhez kapcsolódó 2277 m2 teljes felületű 

üzemcsarnok épül. Ez az infrastruktúra megfelelő lesz arra, hogy a betelepülő vállalkozások 

számára a működést és a termelést segítő szolgáltatásokat nyújtsa. Az ipari park körül további 

70 ha nagyságú magántulajdonban lévő terület található, mely az ipari park része lesz a 

későbbiekben. A tervezett szolgáltatóháznak, és az üzemcsarnoknak olyan lesz a kiépítése, 

hogy a későbbi igényektől függően tetszőlegesen bővíthetők. 
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16. számú ábra: Az Ipari Park bővítés tervezett helye 

 

 
 
 
8.5.2.3. Logisztikai központ 
 
 A projekt előkészítési fázisban van, célja egy logisztikai központ kialakítása 

magánbefektetőkkel közösen az M5-M8 autópályák találkozásának térségében.  

 
8.5.3. Városi közlekedés-, közút- és informatikai fejlesztés programja 
 
 Kecskemét esetében kiemelt problémaként jelentkezik a közlekedés ügye. Az IVS 

elkészítésével párhuzamosan egy közlekedési koncepció készítése is elkezdődött a város 

megbízásából. Ebben a jelenlegi közúthálózat műszaki jellemzőit, állapotát, terhelését, és a 

településrendezési tervben és az IVS-ben megfogalmazott fejlesztési elképzelések alapján 

azok jövőbeni várható igénybevételét is felmérik. Mivel a helyi közutak az önkormányzati 

vagyon jelentős hányadát teszik ki és fenntartásuk is az egyik legjelentősebb tétel a város 

költségvetésében, így mindenképpen a fent említett adatokat összekapcsolni a vagyonleltárral 

és egy térinformatikai rendszerrel. Egy ilyen információs rendszer a jövőben hatékonyabbá és 

tervezhetőbbé tenné az önkormányzati közút vagyon fenntartását. 
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8.5.4. Funkcióbővítő városrehabilitáció első és második üteme – Rákóczi út és a 
Vasútkert rehabilitációja, Arany János utca, Luther köz, Ózsinagóga és tömbje 
 

Cél a történelmi városközpont közterületeinek és kapcsolódó épületeinek, portáljainak 

felújítása, fejlesztése és attraktivitásának, vizuális megjelenésének javítása és városképileg 

koherens városközpont kialakítása. A védett városkép természeti értékeinek megóvásával a 

környezeti erőforrások fenntartható hasznosítása. A program megvalósulása a társadalmi élet 

valamennyi résztvevőjét érinti. 

Olyan színvonalas és nyilvánosan elérhető fejlesztés valósul meg, ami elsősorban a 

vonzó városi környezet kialakításával a város turisztikai vonzerejét kívánja növelni és a város 

más irányú fejlesztési elképzeléseivel együttesen hozzájárul a térség turisztikai vonzerejének 

növeléséhez. A program keretében sor kerülne zenei központ kialakítására, főtéri 

rekonstrukció folyatására, üzletek, irodák megközelíthetőségének, infrastrukturális 

feltételeinek javítására, műemlék épületek felújítására (szecessziós Városháza, Zsinagóga), a 

főtér térbeli kapcsolatainak bővítésére, valamint tömbrehabilitációs akcióprogramokra. 

 Az önkormányzatnak a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő KIK-FOR Kft-n 

keresztül jelentős nem lakás célt szolgáló ingatlanvagyona van a program által érintett 

területen. Ezen vagyonelemeket, mint városképet alakító, valamint funkciójukból eredően 

kulturális, illetve idegenforgalmat befolyásoló tényezőkként kell értékelni és felhasználni a 

fejlesztési célok elérésének érdekében.  A város a cégén keresztül megfogalmazta a pályázati 

kiírásokban is szereplő céljait, mely pl. a Rákóczi utat is érintő funkció-bővítő 

városrehabilitáció I. ütemében ezen bérlemények egy részének funkcióváltásait is jelenti. E 

területen 27 db üzlethelyiség fekszik 4206 m2-es, illetve 2 db hasznosítható pince 108 m2-es 

alapterülettel. A bérlői összetétel cserélésével e területen meghatározott elvárások 

többségében a kulturális, vendéglátó, illetve idegenforgalmi funkciók. 

A II. ütem az Ózsinagóga – Luther köz – Arany János utca területét öleli fel. E 

területen fekvő üzletek száma 14 db, 1277 m2 alapterülettel, ahol szintén a fenti I. ütemben 

ismertetett funkcióváltások a meghatározó elvek, természetesen egyik területen sem 

elhanyagolva a szintén vonzó, de a belvároshoz méltó megjelenésű és árukínálatú 

kereskedelmi funkciókat.  

A II. ütem területét is érinti az a tervpályázat, melyet a város és a BME 

Lakóépülettervezési Tanszéke írt ki a DLA képzés keretén belül. A beérkezett 14 db pályamű 

magas színvonalon vizsgálta a beavatkozás lehetőségeit, jellegét, színvonalas és a város 

számára hasznos ötleteket tartalmazó megoldások feltárásával. A város vezetésének szándéka 

ezen egyetemi partnerség fenntartása illetve tovább mélyítése. 
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17. számú ábra: A Kik-For Kft. kezelésében lévő nem lakás célú vagyon területi 

elhelyezkedése 

 
 
8.5.5. „Kecskemét kulturális öröksége” program  
 
 Az e programba sorolt fejlesztések szoros összefüggésben vannak a funkcióbővítő 

városrehabilitációban megfogalmazott elképzelésekkel, mintegy kiegészítik azokat. A 

program legjobban kidolgozott projektje az „Agóra-program”. A konstrukció átfogó célja 

olyan közművelődési intézményrendszer kialakítása, amely a közoktatási és közművelődési 

rendszerek összekapcsolásával az egész életen át tartó tanulás feltételeinek és infrastrukturális 

hátterének javítását szolgálja, valamint jobb minőségű kulturális szolgáltatások nyújtását teszi 

lehetővé. A fenti célok elérését az Agóra intézménytípus2létrehozása biztosítja. 

A program során az önkormányzat tulajdonában lévő Erdei Ferenc Kulturális és 

Konferencia Központot alakítják át multifunkcionális közösségi központtá, amely elsősorban 

azt jelenti, hogy annak épületét olyan módon bővítik, hogy az alkalmassá váljon a 

                                                
2  Az Agóra többfunkciós (multifunkcionális) közösségi központ, közművelődési intézmény, mely 
sajátosan kialakított épített környezetben alkalmas a közösségi-művelődési, oktatási-felnőttképzési és élmény 
funkciókat integráló, e funkciók mentén gazdag kulturális szolgáltatást kínáló működésre, a helyi társadalom, a 
város szociokulturális fejlesztésére. 



  

 

                 KECSKEMÉT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 

              MMTTAA  RRKKKK  AAllffööllddii  TTuuddoommáánnyyooss  IInnttéézzeett,,  KKeeccsskkeemméétt,,  22000088..  33

legmagasabb szintű, integráltan működő, multifunkcionális kulturális és közösségi 

szolgáltatásokra, valamint teljes körű területi közművelődési tanácsadó működtetésére. 

 
8.5.6. „Hírös város” turisztikai vonzerő program 
 
 A programhoz két beruházás kapcsolódik, melyek területileg szorosan 

összekapcsolódnak. Az első fejlesztés a meglévő Szauna Szálló felújítását és szolgáltatásainak 

bővítését jelenti, míg a második a Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark fejlesztését.  

 A Szauna Szállót az önkormányzat 2006-ban a Hírös Park Ingatlanhasznosító Kft.-be 

apportálta, mely gazdasági társaságnak 100 %-ban tulajdonosa. A társaság a tavalyi évben 

pályázatot nyújtott be a hotel felújítására, az ott nyújtott szolgáltatások bővítésére és minőségi 

színvonalának emelésére. A cél egy öt csillagos wellness szálló kialakítása, mely kapcsolódik 

a Bács-Kiskun Megyei Kórház gyógyintézeti központ projektjéhez. 

 A Szauna Szállóhoz térben és funkcióban is szorosan kapcsolódik a Kecskeméti 

Élményfürdő és Csúszdapark új szolgáltatásokkal és funkciókkal történő bővítése is. A terület 

a Kecskeméti Sportlétesítményeket Működtető Kht. kezelésében van, amely 100 %-ban az 

önkormányzat tulajdona. A beruházás főbb elemei:  

• új, fedett vízipark, melyben helyet kaphat többféle csúszda, gyermek játékvilág 

különféle szórakoztató játékokkal, felnőtt élménymedence többféle játékos elemmel, 

pl. sodró folyó, vízesések, hullámmedence; 

• új, fedett élményfürdő kiúszó-medencével; 

• új, fedett, a nemzetközi sportszabványoknak megfelelő méretű 50 m-es, 10 pályás 

versenyuszoda, 

• melegítő medence, ami a vízilabda-, búvár- és úszóedzések helyszínéül szolgál, 

• oktatómedence, mely a kötelező úszásoktatás lebonyolítására alkalmas. 

 

8.5.7. A „megújuló kiskunsági táj” programja 

 
 A program alapvetően a Kecskemét külterületét célozza meg, ahol az önkormányzat is 

jelentős számú ingatlannal rendelkezik, így mindenképpen fontos ezek kezelését és a velük 

kapcsolatos terveket is áttekintenünk, melyben telekalakítások, agrárlogisztikai központ és 

tájtörténeti park létrehozása is szerepel.  
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8.5.7.1. Agrárlogisztikai központ 
 

A projekt célja egy olyan agrárlogisztikai rendszer kiépítése az ország közepén, mely a 

régió agrárszektorának és ezen belül is kertészet nemzetközi versenyképességét biztosítja. A 

projekt célcsoportja a TÉSZ-ekben integrált zöldség-gyümölcs termelők, de haszonélvezője a 

régiós feldolgozóipar és az élelmiszerbiztonság növelésére is lehetőséget nyújtó termeltetési-

beszállítói rendszerek az egyszerűbb megszervezhetőségen keresztül. Ehhez szorosan 

kapcsolódik egy agrár-innovációs központ, mely szolgáltatásaival a teljes élelmiszer-

vertikumot szolgálja. Az agrár-innovációs központ inkubátori területén olyan innovatív 

vállalkozások kapnak helyet, melyek szintén a térség termelői számára kínálnak korszerű 

termékeket, illetve szolgáltatásokat, valamint célirányos fejlesztéseket végigvezetve és az 

eredményeket a termelők számára biztosítva elsősorban a régiós feldolgozóipar és a termelői 

oldal szorosabb kooperációját teszik lehetővé. A megvalósítás lehetséges helyszíne az 

önkormányzat tulajdonában lévő Nagybani Piac területe.  

 

8.5.7.2. Mezőgazdasági területek hasznosítása és vagyonkezelése 

 
A jelentős számú és területi nagyságú külterületi mezőgazdasági földterületeket 

elhelyezkedésük, rendezési tervi besorolásuk, adottságaik alapján 3 fő vagyoncsoportba 

sorolta a vagyonkezelési koncepció:  

Első csoport: azon jelenleg még külterületi mezőgazdasági rendeltetésű 

földterületeket tartalmazza, melyek a belterület szélén, ahhoz közel helyezkednek el, illetve a 

településrendezési tervi előírások a területek nem mezőgazdasági célú felhasználását 

irányozza elő. Az ingatlanok – termelésből való kivonása, belterületbe vonást, esetleges 

telekhatár rendezést, fejlesztést követően – már jelentősen értéknövekedett kategóriába 

kerülnek és ezt követően születhet döntés a konkrét hasznosíthatóságukról. Ilyenek például a 

Halasi úti zártkerti ingatlanok, Alsószéktói, Máriahegyi, Felsőszéktói stb. területek. Ezen 

ingatlanok hasznosítása elsősorban közép és hosszútávon történhet meg.  

Második csoport: azon mezőgazdasági földterületeket tartalmazza, melyek a 

rendezési tervi előírások szerint mezőgazdasági rendeltetésű területen helyezkednek el, és 

hosszútávon Önkormányzatnak ezeket meg kell tartani saját tulajdonban. A megtartásuk 

indoka: védett természetei területek (arborétum mellett a Mária kápolna előtti ősgyepes 

terület); terület nagyságuk alapján hosszútávon eredményesen bérbe adhatók, hasznosíthatók 

(pl. a 8-10 ha nagyság feletti területek). Ezen nagyobb egybefüggő területek esetén lehetőség 

van esetlegesen erdő telepítésre is.  
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Harmadik csoport: azon mezőgazdasági rendeltetésű területeket tartalmazza, melyek 

a város külterületén szétszórtan helyezkednek el, kisebb alapterületűek és a bérbeadáson 

túlmenően a hosszú távú megtartásukhoz az Önkormányzatnak nem fűződik gazdasági 

érdeke. Ezen vagyoncsoportba tartozó területek közül (az áttekintet szerződések alapján) a 

bérbe vételre csak mintegy 50 %-os mértékben van igény, a területek kb. fele része 

hasznosítatlan, parlag. Az elfogadott koncepció szerint – amennyiben igény, vételi szándék 

merül fel ezen csoportba tartozó ingatlanok iránt, akár a bérbe adott, akár a parlag területek 

megvásárlására, úgy – javasolják ezen vagyonkörbe tartozó elemek értékesítését. A területek 

nagy száma miatt az esetleges értékesítésük, jelentősebb számú csökkentésük csak 

fokozatosan, több éven keresztül történhet meg. A területek szétszórtsága, viszonylag kis 

alapterülete, gyenge földminősége (aranykorona értéke) nem teszi lehetővé gazdaságos 

hasznosíthatóságukat. 

 

19. számú ábra: A Kik-For Kft. kezelésében lévő külterületi ingatlanok I. 
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20. számú ábra: A Kik-For Kft. kezelésében lévő külterületi ingatlanok II. 

 
 

8.6. Kecskemét vagyongazdálkodásának általános stratégiai célkitűzései  

 

8.6.1. A vagyon  

működtetésére vonatkozóan  

• pontos, megbízható és naprakész vagyonkataszter vezetése, folyamatos 

felülvizsgálata, valamint ennek alapján az egyes vagyonelemek forgalomképesség 

szerinti elhatárolása alapkövetelményként határozható meg, 

• a földterületek, ingatlanok állományának egyenkénti felülvizsgálata, kihasználtságuk, 

funkciójuk meghatározása szükséges, 

• az intézményrendszer átszervezését követően célszerű felülvizsgálni az intézmények 

használatába adott vagyoni kört, átcsoportosítani a forrásokat, gondoskodni a 

feleslegessé vált vagyon hasznosításáról, 

• a kötelező feladatok ellátásához nem szükséges és bérbeadás útján sem hasznosítható 

vagyontárgyak bevétel-orientált hasznosítása, értékesítése, 
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• a sajáterő felhasználásával és pályázati támogatás igénybevételével folyó beruházások 

kapcsán létrejövő új ingatlanok használatbavétele után a felszabadult vagyontárgyak 

hasznosítása; 

 

állagmegóvására, felújítására vonatkozóan 

• feladat a folyamatos felmérés, a szükséges források biztosítása, 

• megtérülés-vizsgálat, költség-haszon elv érvényesítése; 

 

bővítésére vonatkozóan 

• az elérhető pályázati források megszerzése, 

• kisajátítások, árveréseken való részvétel, 

• vásárlás; 

 

korszerűsítésére vonatkozóan 

• a vagyongazdálkodás körében fel kell mérni az ellátottsági szintet és a használhatósági 

szintet, amely nem csak a számviteli nyilvántartások alapján képezhető mutatók (pl. 

elhasználódási fok, használhatósági fok) kiszámítását jelenti, hanem az eszközök 

helyszíni szemle alapján történő meghatározásra is sor kell kerüljön, a helyszíni 

szemlék alapján a kihasználtságot is fel kell mérni, amely megteremti a lehetőséget a 

kihasználatlan kapacitások hasznosítására, az eszközök bérbeadására, értékesítésére. 

 

8.6.2. A vagyongazdálkodásból származó bevételek lehetséges felhasználása 

 

Szükséges kimondani, hogy a vagyongazdálkodásból származó bevételek csak 

felhalmozási kiadásokra használhatók. Alternatíva lehet a beruházási-felújítási tartalék 

képzése, befektetési portfolió kialakítása. 

 

8.6.3. Lakásgazdálkodási koncepció 

 

Az Önkormányzat a lakásokat kezelő KIK-FOR Kft-vel együttműködve a 2013-ig 

szóló gazdasági programjában a következő lakásgazdálkodási célkitűzéseket határozta meg: 

 

• Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása  
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Az önkormányzat továbbra is támogatja az iparosított technológiával épült épületek 

energia-megtakarítását eredményező felújítását állami támogatás igénybevételével. A 

program szerint 2013-ig 100 millió Ft-os nagyságrenben önkormányzati saját forrást biztosít 

állami támogatás igénybe vétele mellett. 

 

• Költségalapú bérlakás állomány fejlesztése  

Az állami támogatással megvalósult homokbányai 240 db felújított lakáson kívül 

újabb költségalapú bérlakások létesítése indokolt, mivel rendkívül nagy ezekre az érdeklődés. 

Tárgyalások folynak újabb épület átvételére és felújítására szintén pályázati forrásból. 

 

• Szociális bérlakás fejlesztése  

Fő célkitűzés a jó műszaki állapotú lakásállomány megtartása, folyamatos 

karbantartással, felújítással a lakásállomány műszaki állapotának szinten tartása. A rossz 

műszaki állapotú, mintegy 8%-nyi lakásállomány teljes felszámolása indokolt. A lakások 

pótlása jó műszaki állapotú lakások vásárlásával és építésével lehetséges. A rehabilitálandó 

területeket megvizsgálva kiemelhetők olyan területek, amelyek telekként (méretük és 

elhelyezkedésük miatt) értékesek, a rajtuk található épületek viszont rossz műszaki állapotban 

vannak. Ezekre a telkekre - a műemléki jelleg és védettség megtartásával - jelentős értékű 

vagyonelemként megjelenő társasházakat lehetne építeni, melyek pl. piaci alapon bérbe 

adhatók, lakásonként értékesíthetők, stb. 

 

•  Nagy értékű, belvárosi önkormányzati lakásingatlanok felújítása  

Kecskemét Város több évtizedes problémája a „szlömösödés”, illetve ennek kezelése 

úgy építészeti, mint szociálpolitikai szinten. A belvárosi ingatlanok elhelyezkedésük miatt 

jelentős értéket képviselnek, ezzel kiemelkednek a bérlakások sorából. Prioritást élvező 

célkitűzés ezen bérlakás-állomány műszaki állapotának fejlesztése. Fontos feladat városképi 

szempontból is az önkormányzati tulajdonrésszel rendelkező műemléképületek felújítása, 

mely önkormányzati forrásból a társtulajdonossal közösen, pályázati támogatások 

igénybevételével történne meg (pl. Szabadság tér 3., Rákóczi út 2., Rákóczi út 3.).  

 

• Felújításra kerülő költségtérítéses lakásállomány bővítése  

Egyre kevesebb igény jelentkezik a Fiatal Házasok Otthonában történő elhelyezésre, 

ugyanakkor egyre nagyobb igény van a felújított bérlakások bérbevételére. Ezt figyelembe 
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véve hozta meg az önkormányzat azt a döntést, hogy a Széchenyi sétány 2-4. sz. alatti épület 

marad csak FHO-ként, a Petőfi S. utcai épületben lévő lakások folyamatos felújítást követően 

költségtérítéses formában fognak működni.  

 

• Nyugdíjas lakások létesítése  

A nyugdíjas lakásokra 10-15-szörös túljelentkezés van, így e lakásállomány bővítése, 

fejlesztése indokolt. A KIK-FOR Kft. által elvégzendő rossz műszaki állapotú területek 

szanálását követően megüresedő területek (pl. Kaszap u. 7.) beépítésével lehet mód új 

nyugdíjas lakások építésére, esetleg külső források igénybe vételével. 

 

8.6.4. Együttműködési lehetőségek (magánszféra, PPP, stb.)  

 

Az önkormányzati fejlesztések, beruházások elsősorban pályázati forrásokból 

valósulhatnak meg a szükséges önerő biztosítása mellett. Figyelemmel kell lenni arra, hogy az 

EU-s pályázati forrásokhoz többségében utófinanszírozással lehet hozzájutni, ezért 

gondoskodni kell, hogy az éves költségvetésben biztosításra kerüljön a megfelelő mértékű 

pályázati forrás előirányzat. 

Annak érdekében, hogy további fejlesztések kerüljenek megvalósításra, új források 

bevonására van szükség. Alternatívaként kezelhető a külső finanszírozók (magánszféra) egy-

egy beruházás megvalósításába történő bevonása. Minden esetben figyelemmel kell lenni 

azonban a külső források koncentrálására. A koncentráció lényege, hogy a mindig szűkös 

erőforrásokat gazdasági és földrajzi értelemben egyaránt ott kell felhasználni, ahol 

hasznosulásából a lehető legnagyobb gazdasági és társadalmi előny származik. 

 A magánszféra önkormányzati beruházásokba történő bevonásának az utóbbi években 

megjelent formája a PPP konstrukciók kialakítása. E konstrukciók alapvető célja a 

beruházások finanszírozásának elnyújtása, a közvetlen hitelfelvétel elkerülése. (Különösen 

azon önkormányzatok alkalmazhatják ezt a megoldást, akik elérték a költségvetésben 

meghatározott hitelfelvételi küszöbüket.) A magáncégek közvetlen, vagy közvetett 

önkormányzati garanciával vesznek fel hitelt, amiből megvalósítják a tervezett fejlesztést, 

majd üzemeltetik a létesítményt, amiért cserében meghatározott ideig előre kialkudott 

bevételre tesznek szert. Az üzemeltetési idő lejárta után a konstrukció keretében épített 

létesítmény tulajdonjoga az önkormányzatra száll.  

 A PPP konstrukciók egy része központi kormányzati program, mint például a 2004-

ben elindított Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program. Ebben a konstrukcióban a központi 



  

 

                 KECSKEMÉT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 

              MMTTAA  RRKKKK  AAllffööllddii  TTuuddoommáánnyyooss  IInnttéézzeett,,  KKeeccsskkeemméétt,,  22000088..  40

kormányzat azt vállalta, hogy a konstrukcióban meghatározott feltételek mellett megépített 

sportcsarnokok jövőbeni üzemeltetési díjához hozzájárul. A program iránt kilenc 

önkormányzat érdeklődött, de végül csak egy, Kiskunfélegyháza építette meg a létesítményt. 

(Az építkezés 1,5 mrd Ft-ba került, az üzemeltetésért Kiskunfélegyháza évi 220 millió Ft-ot 

fizet 15 éven keresztül. Ebből a díjból évente az állam kb. 45 millió Ft-ot vállal magára.) A 

többi önkormányzat a beérkezett túl magas árajánlatok miatt leállította az előkészített 

projekteket. Ebben az esetben tehát a „beruházók” túlárazták saját teljesítményüket, 

különösen azt figyelembe véve, hogy később a kilenc önkormányzatból több is megvalósította 

a fejlesztést hasonló konstrukcióban (pl.: Veszprém), csak olcsóbb, megbízhatóbb 

partnerekkel és a saját maguk kialakította feltételrendszer szabályai között.  

 A példa alapján tehát azt mondhatjuk, hogy a megfelelő célra (nem a helyi közutak 

fejlesztésére például) indított PPP programok korszerű infrastrukturális finanszírozási 

konstrukcióknak tekinthetők. Egy jól strukturált helyi PPP sok esetben kedvezőbb megoldás 

lehet, mint a központi támogatással megvalósuló beruházás, vagy annak elhalasztása, de csak 

abban az esetben, ha a konstrukció nem a hitelfelvételi korlátozás megkerülésére szolgál. 
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8.7. Összegzés  

 
A vagyongazdálkodási stratégia az önkormányzat teljes gazdálkodását átfogóan kezeli, 

kitérve minden egyes vagyonelemre, mind a forgalomképes, mind a forgalomképtelen, mind a 

szabad felhasználású, mind a kötött felhasználású elemekre. 

Az integrált városfejlesztési stratégiához kapcsolódóan az ingatlangazdálkodási terv az 

önkormányzat átfogó vagyongazdálkodási stratégiájára épül, azzal egységes egészet alkot.  

Kecskemét Megyei Jogú Város működését áttekintve a vagyongazdálkodás terén a 

következő megállapítások, illetve javaslatok kerültek megfogalmazásra: 

 

A nyilvántartás rendszerének átalakítása 

 

Az ingatlanhasznosításban számottevő bevétel növelési – és így költségvetési-hiány 

csökkentési – potenciál rejlik, amelyet jelen körülmények között egységes és átfogó 

vagyonstratégia, valamint ennek megvalósítását támogató célszerű és naprakész nyilvántartás 

és információs rendszer hiányában a város nem tud megfelelően kihasználni. 

Elengedhetetlenül szükség van ehhez egy olyan nyilvántartási rendszer felépítésére, amelyben 

minden – a vagyonnal kapcsolatos releváns – adat megbízhatóan és naprakészen szerepel. 

Létre kell hozni egy olyan rendszert, amely egy adatbázisban, többféle lekérdezést lehetővé 

téve tartalmazza a vagyonkataszter adatait és a vagyonhasznosításra vonatkozó szerteágazó 

információkat. 

 

Forgalomképesség szerinti felülvizsgálat 

 

A vagyongazdálkodási stratégiában lefektetett alapelveknek megfelelően meg kell 

határozni a forgalomképesség szerinti kategóriák közötti átsorolás lehetőségeit, eseteit. Ezek 

alapján időszakosan szükséges az önkormányzati vagyon funkció és forgalomképesség 

szempontjából történő felülvizsgálata.
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Vagyonhasznosítás 

 

A passzív ingatlanvagyon vonatkozásában az intézményrendszer átszervezését követő 

aktivizálható vagyonelemek feltárása mellett párhuzamosan érdemes megvizsgálni a kötelező 

feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemekkel történő gazdálkodást, illetve ezek 

üzemeltetését, fenntartását (például víz- és csatornahálózat, hulladéktelep, utak, közterületek).  

Felül kell vizsgálni az önkormányzati feladatellátással kapcsolatos közüzemi és 

városüzemeltetési szerződéseket, illetve a közüzemi szolgáltatások díjazását. 

Az aktív ingatlanvagyonra vonatkozóan az önkormányzatnak döntenie kell, hogy mely 

ingatlanokat kívánja megtartani, hol tervez funkcióváltást, melyeket kívánja értékesíteni, 

melyeket kívánja bérbe adni, mit kíván felújítani. A döntést hálótervbe foglalva, határidő és 

felelős megjelölésével kell megjeleníteni. 

 

Portfolió vagyon 

 

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokon kívül az önkormányzat 

meglehetősen szétaprózott vagyonnal rendelkezik különböző gazdasági társaságokban. 

Folyamatosan figyelemmel kell kísérni e téren az önkormányzat részesedésével működő 

társaságok gazdálkodását. Amennyiben nem teljesítik a velük szemben támasztott 

követelményeket, nem felelnek meg az elvárásoknak, haladéktalanul végre kell hajtani a 

tőkekivonást. 

Az átmenetileg szabad pénzeszközöket célszerű nyílt végű, tehát gyorsan 

mobilizálható, ugyanakkor biztonságos (állam által garantált) befektetésben elhelyezni. 

 

Vagyonkezelés 

 

A vagyonkezelői jog különleges gazdálkodási lehetőségeket biztosít a vagyonkezelő 

számára. Ezek a lehetőségek akkor aknázhatók ki optimálisan, ha a vagyonnal való 

gazdálkodás szabályrendszere megalapozza a rugalmas döntések meghozatalát, lehetővé teszi 

a rendelkezésre álló mozgástér kihasználását. A vagyonkezelésbe adott vagyonelemek 

tekintetében olyan szabályrendszert kell megalkotni, amely az önkormányzat 

vagyonrendeletén alapul, de kikerülhetővé teszi azokat a “bürokratikus” elemeket, melyek 

gátolják a piacon történő eredményes érvényesülést.  
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További – a vagyongazdálkodással összefüggő – feladatok 

 
 

1. A városi vagyongazdálkodás szabályainak ismételt áttekintése, különösen az 

önkormányzat gazdasági társaságainál kezelésben lévő vagyonelemekkel 

kapcsolatban. Ezeket a feladatokat hassa át az életszerűség, a rugalmasabb és gyorsabb 

döntéshozatal, valamint a piaci lehetőségek kihasználása. 

2. Az IVS városrészeire készült gazdasági, társadalmi-szociális elemzések eredményeire 

alapozottan ki kellene / lehetne alakítani egy területi zóna rendszert a 

közszolgáltatások szervezését illetően. Azaz városrészenként át kellene tekinteni az 

önkormányzat által nyújtott közszolgáltatások és a hozzájuk kapcsolt 

intézményvagyon fenntartásának szükségességét, minőségi színvonalát és fejlesztési 

igényét.  

3. A helyi közutak vagyonkezeléséhez célszerű lenne felállítani egy térinformatikai 

alapon működő vagyonkatasztert, melybe a készülő közlekedési koncepció 

eredményeit, a különböző beruházási terveket, és a közvilágítási rendszer elemeit 

integrálni kellene a hatékonyabb működtetés, karbantartás és fejlesztés érdekében.  

4. Hasonlóan városrészenként készülhetne el egy fa és zöldfelület kataszter.  

5. A TRT szabályozásai alapján a teljes városi közigazgatási területen meg kellene 

vizsgálni az összes állami és önkormányzati tulajdonú zöld és barna mezős beruházást 

lehetővé tevő vagyonelem ingatlanfejlesztési lehetőségeit (pl. nagybani piac), ill. 

ezekre konkrét terveket kell kidolgozni.  

6. Az önkormányzat gazdasági társaságainak vagyongazdálkodási célú működését át kell 

tekinteni, és az érdekellentéteket a rendszerben meg kellene szüntetni (azaz a szociális 

és non profit feladatokat ne nyereségorientált cégek végezzék).  

7. Új bérlakás építési programot kellene indítani részben a város vagyonának 

gyarapítására, részben a társadalmi problémák megoldására.  

8. A jövő beruházásainál elsőbbséget élvezhetnének – a közvagyonban maradóan – a 

város hasznosítható területei.  
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